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РЕЗИМЕ 

 

Америчка куга пчелињег легла је бактеријско обољење медоносних пчела чији је 

узрочник Paenibacillus larvae spp. larvae. Ова бактерија је способна да произведе велики 

број спора, које су веома отпорне на топлоту и хемијске агенсе и гарантују опстанак 

дуги низ година. Само оне имају могућност да изазову инфекцију. Први знаци болести 

се касно уочавају, а као најочигледнији клинички симптом сматра се промена боје 

ларви из кремасто смеђе у тамно смеђу, а уз то и промена конзистенције. Дијагностика 

ове болести ослања се на рутинску идентификацију бактерије, али и лабораторијске 

методе као што је култивација на селективним подлогама.  

Због озбиљних последица које оставља на пчелињаку, контролу ове болести 

регулише закон. Антибиотска терапија на нашим просторима је забрањена, из разлога 

што третирана друштва оставља као трајни извор заразе и остале пчелиње производе 

чини неупотребљивим. Упркос томе, у Сједињеним Америчким Државама пчелари се 

ослањају на употребу тилозина у профилакси и терапији. 

На основу наведених чињеница, у овом дипломском раду извршена је сумација 

доступних литературних података у циљу смањења неинформисаности пчелара и 

повећања ефикасности у контроли и сузбијању ове болести. 

Кључне речи: америчка куга, дијагностика, контрола, ефикасност 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

SUMMARY 

 

American foulbrood is a bacterial disease of honey bees caused by Paenibacillus 

larvae spp. larvae. This bacterium is capable of producing a large number of spores, which are 

very resistant to heat and chemical agents and guarantee survival for many years. Only they 

have the ability to cause infection. The first signs of the disease are noticed late, and the most 

obvious clinical symptom is considered to be a change in the color of the larvae from creamy 

brown to dark brown, and with that a change in consistency. The diagnosis of this relies on 

routine identification of the bacterium, but also on laboratory methods such as cultivation on 

selective media.  

Due to the serious consequences it leaves on the apiary, the control of this disease is 

regulated by law. Antibiotic therapy is prohibited in our area, due to the fact that it leaves 

treated societies as a permanent source of infection and makes other bee products unusable. 

Nevertheless, in the Unated States, beekeepers rely on the use of tylosin in prophylaxis and 

therapy. 

Based on the stated facts, in this research, a summary of available literature data was 

performed in order to reduce the lack of information of beekeepers and increase efficiency in 

the control and suppression of this disease. 

Key words: American plague, diagnostics, contol, efficiency 
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1. УВОД 

 

У свету природе, који настањује велики број јединки, пчела има почасно место и 

улогу. (Лактић и сар., 2008.) Многобројни докази указују на то да је пчеларство једна 

од најстаријих грана људске делатности, много старија од ратарства и сточарства, а 

нарочито од воћарства и повртарства. 

Медоносна пчела, Apis melifera, има своје даље и ближе сроднике са којима 

показује низ сличности, али и разлика. Најближи сродници данашње медоносне пчеле 

су дивље солитарне пчеле и осе. Иако њен контакт са човеком траје већ хиљадама 

година, током процеса доместификације није дошло до знатнијих модификација 

изазваних вештачком селекцијом. Њеном прадомовином сматра се Индија, међутим 

миграција становништва и трговине условила је ширење пчеларства и у остале делове 

света. Први докази организованог гајења пчела датирају од око пре 4.000 година и воде 

порекло из Египта и Кине. 

Према таксономији сврстана је у коло зглавкара (Arthropoda), класа инсеката 

(Insecta), ред опнокрилаца (Hymenoptera), фамилији пчела (Apidae) и потфамилији 

праве пчеле (Apinae). Род медоносних пчела, Apis, је најпрепознатљивији међу свим 

инсектима захваљујући својој великој улози у агрокултури и опрашивању (Kritsky, 

2010.). У оквиру овог рода од значаја за апикултуру су следеће врсте: патуљаста пчела 

(Apis florea), горостасна пчела (Apis dorsata), индијска пчела (Apis indica s. cerana) и 

медоносна пчела (Apis melifera). Од највећег значаја за апикултуру наших подручја је 

врста Apis melifera која обухвата велики број подврста укључујући и следеће 

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

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

(кавкаска пчела) (Бацић и сар., 2016.). 

Када је у питању пчеларска производња у Србији, њен почетак бележи се још у  

средњем веку, а данас је регистровано 16.000 пчелара са преко 1.200.000 пчелињих 

друштава и годишњом производњом меда у износу од 6 до 12 хиљада тона. Заступљена 

је Крањска пчела (Apis mellifera carnica), чије су најважније особине изузетна мирноћа, 

дуговечност и добро презимљавање са релативно малом потрошњом хране. Просечна 

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

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

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

климатских непогода, не напредовања пољопривреде и агрокултуре те и прекомерне 

употребе пестицида и све учесталијег присуства пропадања целих пчелињих заједница. 

Проблеми у производњи са којима се суочавају пчелари широм света присутни 

су и код нас, а јављају се као последица незнања и неинформисаности. Из тог разлога 

не спроводе се одговарајуће мере здравствене заштите, долази до прекомерне употребе 

и злоупотребе разних врста пестицида, биоцида и других хемијских материја. Болести 

које се јављају код пчела, али и других врста животиња, узрокована су дејством 
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бактерија, вируса, гљивица и паразита. Самим тим смањује се количина произведеног 

меда и других пчелињих производа, што сваке године изазива велике губитке у 

пчеларству. У најчешће болести пчела убрајају се следеће: америчка куга пчелињег 

легла, европска куга, варооза, ноземоза и акароза. 

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

која је присутна у готово свим земљама у којима се налазе медоносне пчеле. 

Карактеристичне промене јављају се на поклопљеном леглу, а одрасле пчеле не 

оболевају. 

Узрочник aмеричке куге пчелињег легла је бактерија Paenibacillus larvae spp. 

larvae (P. Larvae). Може се наћи у два облика – вегетативном (у инфицираној ларви) и 

спорогеном (у угинулој ларви, меду и другим срединама). У облику спора изузетно је 

отпорна и остаје активна 30 и више година у у пчелињим производима и опреми. На 

основу истраживања утврђено је да овај узрочник може да перзистира у кошници 

годину и више дана, без манифестације клиничких симптома (Hansen, 1982; Hansen и 

Rasmusen, 1986; Werner, 2003). Ова болест се налази на Б листи ОIE. 

Терапија се не примењује, а контрола и сузбијање су уређени законом. У Европи 

се третман антибиотиком сматра штетним по здравље људи јер друштва остају као 

трајни извор заразе. 
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2. ЦИЉ ДИПЛОМСКОГ РАДА 

 

Основни циљ истраживања у оквиру овог дипломског рада је да се на основу 

доступних података у актуелној литератури сумирају мере које се користе у контроли и 

сузбијању ширења америчке куге пчелињег легла. 

Претрагом литературе, дошло се до сазнања на који начин се у Сједињеним 

Америчким Државама третира поменута болест, што је било значајно за компарацију са 

терапијом на подручју Европе. 

Важно је напоменути да се у САД као општеприхваћена метода лечења користе 

антибиотици, иако овакав приступ оставља последице на околину и пчелиње производе 

чини неупотребљивим. На нашим просторима велики значај се придаје превенцији у 

оквиру редовног прегледа и добре пчеларске праксе. 
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3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА 

 

У овом дипломском раду извршена је анализа доступних података у актуелној 

литератури која је обухватила морфологију и биологију Paenibacillus larvae spp. larvae, 

као и епизоотиологију, патологију и клиничку слику америчке куге пчелињег легла. 

Претрагом литературе анализирани су и терапија, сузбијање и контрола ове болести. 

У току израде рада коришћене су три неексперименталне методе: метода дескрипције, 

метода компилације и дедуктивна метода. 
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4. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Aмеричка куга пчелињег легла (Pestis Apium) је веома контагиозна болест легла. 

Као ланчаста зараза  у почетку има ензоотски карактер, али упорност у одржавању и 

лагано ширење у пчелињаку и околини стварају могућност да достигне размере 

епизоотије (Ђуричић и сар., 1997). У питању је бактеријска болест легла чији је 

узрочник бактерија Paenibacillus larvae var. larvae. Само су споре ове бактерије способне 

да изазову болест, а карактерише их изузетна отпорност на топлотне и хемијске агенсе 

и могу дуго да преживе у старом саћу, производима и опреми за кошнице 

Као последица ове болести развија се слабљење или потпуни губитак пчелињих 

заједница, али и експанзија заразе на све пчелињаке у кругу од пет километара 

квадратних (Сантрач, 2019). Извор инфекције углавном представља контаминирана 

храна, па пчеле хранитељице брзо шире инфекцију током храњења. Споре инфицирају 

пчелињу ларву у раној фази (старости 12 до 48 часова), а потребно је свега неколико 

спора (<10) да би се развила болест.  

Значајну улогу у контроли ове болести свакако имају превентивне мере. 

Најчешће коришћена мера је метод претресања, али истраживања су показала да овај 

метод претресања одраслих пчела из оболелих друштава на ново саће није поуздан 

(Bailey, 1981). Истраживања Yeganehrada (2003) упућују на нови метод ерадикације 

америчке куге третирањем заражених друштава Casapian раствором. Werner (2003) 

препоручује употребу методе алтернативне ерадикације стварањем вештачког роја. 

 

4.1. Историја болести 

 

Болести пчелињег друштва проучаване су преко 2000 година, што доказују 

подаци о Аристотеловим (384-322 пре нове ере) белешкама о пчелињим болестима које 

наводи Бакер (1942) у својој анализи америчке куге пчелињег легла. 

У Енглеској су, 1885. године, Cheshire и Cheyne открили узрочника куге и тај 

патоген назвали Bacillus alvei. Ова болест је касније ипак добила назив европска куга, 

јер ју је први описао истраживач у Европи. 

White је 1903. године приметио да је још један патоген повезан са појавом куге и 

ту бактерију је назвао Bacillus larvae, а болест америчка куга због тога што је 

истраживање извршено у држави Њу Јорк, САД. Рекласификацијом је бактерија 

сврстана у Paenibacillus larvae subspecies larvae (Hansen и сар., 1999). 

Болест је присутна у готово свим земљама у којима се налазе медоносне пчеле. 

Америчка куга први пут је забележена на Новом Зеланду 1877. године, 38 година након 

увођења медоносних пчела. 
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4.2. Етиологија болести 

 

Америчку кугу пчелињег легла изазива Paenibacillus larvae subsp. larvae. Њена 

таксономска класификација гласи: 

Краљевство: Bacteria 

Класа: Bacilli 

Ред: Bacillales 

Фамилија: Paenibacillacae 

Род: Paenibacillus 

Бактерија је прилично избирљива, факултативан је анаероб (барем за раст на 

вештачким медијима), по Граму се боји позитивно, а каталаза је негативна. Може бити 

округлог облика, равна или као закривљен штап, појављује се појединачно или у 

ланцима, достижући дужину од 2,5 до 5 µm (Gordon и сар., 1973). 

Различити сојеви бактерије имају различиту отпорност на топлотни третман. На 

основу студије у којој је восак, од меда пчелињег друштва са клиничким симптомима 

америчке куге пчелињег легла, растопљен паром у погону за прераду воска, доказана је 

контаминација у оквиру једне од спроведених шест серија третмана (Hansen, 

Rasmussen, 1990). 

Апсолутна идентификација P. larvae ssp. larvae захтева да се бактерија узгаја у 

лабораторији (Office International des Epizooties; 2000). 

Споре представљају једини инфективни облик овог узрочника, са димензијама 

1,3 µм×0,6 µм. Када се гаји на Ј-агару, након 4 дана на 35°С, развију се мале беличасте, 

конкавне колоније, храпаве површине и достижу приближно 4-5mm пречника (Hansen, 

1984). Споре су врло отпорне на исушивање, високу температуру (100°С мање од 10 

минута), изложеност УВ зрачењу, а такође преживе контакт са класичним 

дезинфицијенсима попут 10% раствора формалдехида дуже од 5 сати (Allipi, 1992). 

Поред тога, могу да преживе у пчелињим производима (мед, восак) и мртвим ларвама 

од 3 до 10 година и у осушеним ларвиним остацима 35 година (Haseman, 1961). 

Значајан је податак да пречишћене споре могу преживети више од 70 година (Rudenko, 

1987). Милиони спора су потребни да заразе ларве старије од два дана, док ларве до 24 

сата старости заразе се са мање од десет (Woodrow, 1942). 

Нормална морфологија колоније P. larvae ssp. larvae описана је као беличаста до 

сивкаста, донекле прозирна и благо блистава (Bailey, Ball, 1991). Иако је у новијим 

студијама, због производње наранџастог пигмента, пигментисана варијанта приписана 

само P. larvae pulvifaciens,  АБ генотип P. larvae ssp. larvae је развио колоније које 

карактерише упадљива кружно беличасто-смеђа или обојена црвено-смеђа или бела 
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морфологија (Heyndrickx и сар., 1996; Genersch, Otten, 2003). Овај податак је веома 

значајан због остваривања што ефикасније дијагностике болести. 

 

Слика 1: Споре бактерије Paenibacillus larvae spp. Larvae 

Извор: https://www.acfs.go.th/standard/download/eng/american_foulbrood.pdf  

  

4.3. Епизоотиологија болести 

 

Широм света, америчка куга пчелињег легла представља најразорнију 

бактеријску болест медоносне пчеле (Apis mellifera) (de Graaf и сар., 2006). Лако се 

шири и упорно одржава у пчелињацима (Плавша и сар., 2006, 2007). 

Када је у питању наша земља, ова болест је присутна дуги низ година. У задњих 

двадесетак година њена појава се просечно кретала од 3 до 18%. Према истраживању 

епизоотиолошке слике на територији Републике Србије, уважавајући информације од 

стране пчеларских удружења и пчелара појединаца са терена, појава овог обољења је 

веома значајна (Ђуричић у сар., 2001). 

Bailey (1981) је у свом истраживању указао на то да се америчка куга пчелињег 

легла јавља и у топлијим и суптропским пределима широм света. Занимљиво је да P. 

larvae spp. larvae никада није дијагностикована у Африци јужно од Сахаре, осим једног 

непотврђеног запажања из подручја Johannesburg (Јужна Африка) (Govan и сар., 1999). 

Разлози за недостатак запажања америчке куге јужно од Сахаре и даље су нејасни, с 

обзиром на раширени увоз пчела и меда из Европе и САД-а у прошлости 

(Johannesmeier, 1997). 

 

 

 

 

https://www.acfs.go.th/standard/download/eng/american_foulbrood.pdf
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4.4. Вируленција и преношење 

 

Главни извор инфекције су заражене, болесне и угинуле ларве, полен, саће, мед 

и унутрашње површине кошнице и опрема у кошници. За трансмисију болести са 

болесне на здраву кошницу најчешће је одговоран сам пчелар. Приликом посуђивања 

пчеларског прибора врло лако могу унети заразу у пчелињак. Затим, уколико не изврши 

здравствену контролу пре спајања рамова слабијих са јачим друштвима или пре 

набавке старих празних кошница или старог саћа. Један од значајних поступака за 

уношење заразе је производња сатних основа од зараженог саћа, где је извршено 

обично претапање без температурног третмана под притиском. Такав пропуст 

омогућава спорама да остану неоштећене. Стресање пчела из болесне кошнице у 

здраву, сеоба на заражена подручја, прихрањивање пчела зараженим медом, само су 

још неки од начина за преношење болести (Плавша и Павловић , 2017). 

Пчеле имају улогу у преношењу узрочника. Пчеле крадљивице, када оболела 

друштва ослабе, грабежом одузимају њихов мед и преносе заразу. Такође, преносе 

болест и када скупљају мед из зараженог саћа, када се на приступачном месту налази 

већ изврцан мед који садржи споре или када улазе у отворене празне кошнице где је 

угинуло заражено друштво (Плавша и Павловић, 2017). 

Трутови и неке друге штеточине (восков мољац, пчелиња ваш, гриње итд.) могу 

бити трансмитери спора у здраве кошнице (Плавша и Павловић, 2017). 

Како би осигурали свој опстанак у популацији, патогени се морају преносити од 

домаћина до домаћина јер их користе за репродукцију и преживљавање. Током 

инфекције узрочник се репродукује унутар кошнице и доводи до слабљења друштва. 

Степен слабљења друштва једнак је вируленцији узрочника и утиче на његове шансе за 

преношење (Ebert, 1998; Ebert и Herre, 1996; Ewald, 1983). До сада је било познато да се 

болест преноси унутар и, што је још важније, између колонија (Fries и Camazine, 2001). 

Иако је пренос P. larvae spp. larvae унутар колоније искључиво водораван, из теренских 

запажања познато је да су неке заражене колоније остале јаке и када нису имале 

клинички развијене симптоме (Hansen и Brodsgaard, 1999). Недавна истраживања су 

показала да се америчка куга пчелињег легла не преноси само хоризонтално између 

колонија, већ и вертикално кроз ројење јаких, иако заражених, колонија. За успешан 

вертикални пренос ројеви треба да носе споре које ће заразити нове ларве да би 

произвеле више спора чиме ће осигурати опстанак патогена у популацији пчела или у 

животној средини (Fries и сар., 2006). 

Поједине пчеле имају сопствене начине отпора на болест. Младе ларве (млађе од 

36-48 сати) подложне су инфекцији уколико бактеријске споре уносе храном коју 

излучују пчеле хранилице, али старије ларве су све отпорније (Woodrow и Holst, 1942; 

Bambrick и Rothenbuhler, 1961; Brodsgaard и сар., 1998; Crailsheim и Riessberger-Galle, 

2001). Одрасле пчеле преносе споре, али се никад не заразе (Woodrow, 1942; Woodrow и 

Holst, 1942). 
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4.5. Патогенеза 

 

Споре представљају инфективни облик болести. Ларве се инфицирају 

конзумирањем спора присутних у њиховој храни. Да би се заразиле ларве старије од 

два дана, потребни су милиони спора, док се ларве старе до 24 сата заразе са мање од 

десет спора (Woodrow, 1942). 

У лумену средњег црева ларве, споре клијају отприлике један дан након што је 

ларва прогута дајући вегетативне облике. Вегетативни облици ове бактерије улазе у 

ћелије средњег црева фагоцитозом, при чему се неке бактерије униште у фагоцитним 

вакуолама, а друге преживе. Након лизе нападнуте ћелије, бактерије се обилно множе у 

хемолимфи домаћина, а затим спорулирају. Напослетку, смрт ларве наступа као 

последица системске бактеријемије (Davidson, 1973). 

Услови за клијање спора су оптимални код најмлађих ларви, али веома брзо 

постају неприкладни за раст вегетативних облика бактерије, што је уочено код in vitro 

раста P. larvae spp. larvae (Bailey и Lee, 1962). Клијање спора настаје при pH од око 6,6, 

температури микроаерофилних услова (5-10% CO2 у ваздуху). Вегетативне ћелије нису 

у стању да се размножавају у цреву ларве, јер су у овој фази бактерије аеробне и 

покретне, па мигрирају у епител, продиру у телесну шупљину и множе се у хемолимфи 

где превладавају аеробни услови (Bailey и Ball, 1991). 

У отвореном леглу, инфекција ларви се одвија алиментарним путем посредством 

пчела радилица (неговатељица и чистачица). Пчеле чистачице припремају ћелије за 

полагање јаја и тако долазе у контакт и са инфицираним ларвама, споре доспевају на 

њихово тело и преносе их даље у нове ћелије (Плавша и Павловић, 2017). 

 

4.6. Клиничка слика 

 

Клинички знаци америчке куге пчелињег легла веома су разноврсни, али њихов 

развој зависи од присутног генотипа, стадијума болести и снаге пчелињег друштва (и 

могуће његове резистенције на болест) (Genersch и сар., 2005). Ларве могу угинути у 

раном периоду када се склупчају у дну непоклопљених ћелија легла. Одрасле пчеле 

радилице ће уклонити ове мртве ларве, остављајући празну ћелију (Brodsgaard и сар., 

2000). Остале ларве ће угинути касније у свом развоју, обично након затварања ћелије 

легла. 

Познато је да се споре P. larvaе, унете у организам младих ларви, одређено време 

налазе у њиховом цреву. Поклапањем инфицираних ћелија и престанком исхране ларве, 

споре исклијају у вегетативне облике и преко хемолимфе доспевају у остале органе 

ларве (Goodwin и Eaton, 2002; Добрић, 2002). Резултати скорашњих истраживања 

указују на то да узрочник америчке куге може перзистирати у кошници годину и више 
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дана, а да притом нису развијени клинички знаци болести (Hansen, 1984a; Hansen, 

1984b; Hansen и Rasmusen, 1986; Werner, 2003). 

Промене на поклопцима ћелија и прошарано легло су први видљиви знаци 

болести. Промене на поклопцима се развијају у облику промењене боје, конфигурације 

и интегритета поклопаца и распореду залежених и незалежених ћелија (Лолин, 1985). У 

зараженим колонијама, прошарано легло је последица присуства здравог поклопљеног 

легла, непоклопљених ћелија (које садрже остатке оболелих ларви) и празних ћелија 

(OIE, 2018). 

 

 

Слика 2 и 3: (лево) Раштркане поклопљене ћелије; (десно) Приказ прошараног легла 

Извор:http://vsikv.com/documents/Publikacije/AMERICKA%20KUGA%20PCELINJEG%20

LEGLA%20(2007)-Matovic,%20Zarkovic,%20Debeljak.pdf ; https://afb.org.nz/spotty-brood-

pattern/  

Сам почетак инфекције карактерише лимун жута боја поклопаца, која се кроз 

неколико дана мења и постаје тамно мрка. Поред промењене боје, на средишњем делу 

поклопаца могу се приметити и тамне мрље које су последица присутне полутечне масе 

од угинуле ларве која накваси поклопац са унутрашње стране и на том месту изазове 

благо улегнуће. Овакве промене одају утисак прљавог и масног саћа. Поклопце често 

перфорирају и пчеле, у покушају да очисте ћелију, што оставља последице у виду 

рупица са назубљеним ивицама (White, 1920). Овим поступком и саме пчеле доводе до 

ширења спора по целом друштву. Са даљим развојем болести све веће исушивање 

ларви увлачи поклопце у унутрашњост ћелија, а инспекцијом легла у целини запажају 

се раштркане поклопљене ћелије (Rothenbuhler, 1964). Оне се најбоље виде у јесен када 

остаје само заражено легло јер матица више не полаже јаја (Goodwin и Eaton, 2002). 

Пропратна карактеристика обољења јесте и промена на ларвама. Ларве мењају 

боју, прво у беж, а на крају у тамно браон. Наредних недеља ларва пада на доњу страну 

ћелије, губи колутићаву грађу и ћелија изгледа као да је празна. Ларве попримају 

лепљиву конзистенцију и када се сонда убаци у остатке ларве, могу се извући као нити 

из ћелије (тест штапићем). Ова техника за теренску дијагностику је јако важна, али у 

неким случајевима остаци ларви су прилично водени, што резултира негативним 

https://afb.org.nz/spotty-brood-pattern/
https://afb.org.nz/spotty-brood-pattern/
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тестом шибице. Месец дана (или више) након што ларва постане растегљива, остаци 

болесног легла се исушују формирајући типичне тврде, тамне љуске које су крхке и 

снажно пријањају на доње стране ћелије. Ако се смрт догоди у стадијуму лутке, маса се 

у облику језичка протеже до врха ћелије. Истурени језичак је један од 

најкарактеристичнијих знакова болести, мада се ретко виђа (OIE, 2018). 

 

Слика 4: 

а) Тачка инфекције б)Развој 

ларви до препупалне фазе         

ц) Садржај ћелије се смањује и 

затвара према унутра              

д) Садржај ћелије постаје 

лепљив                                          

е) Преостала љуска чврсто 

пријања на дно ћелије 

 

 

          

Слика 5 и 6: (лево) Смеђи, полутечни остаци ларве могу се извући шибицом; (десно) 

Љуспица са језичком 

Извор: https://www.acfs.go.th/standard/download/eng/american_foulbrood.pdf; 

https://afb.org.nz/pupal-tongue/  

Као што је већ познато, одрасле пчеле не оболевају од америчке куге, али ипак 

болест оставља последице на целом пчелињем друштву. Организација живота и рада 

пчела у друштву је таква да се веома интензивно врши измена пчела јер им је живот 

веома кратак (максимално до 42 дана). У том случају, присуство болести нагло ослаби 

друштво и оно са малим бројем пчела не може да извршава редовне послове, што 

резултира брзим угинућем. Овакво ослабљено друштво често постане мета грабежи и 

тај поступак поспешује даље ширење заразе (Лолин, 1985). 

https://www.acfs.go.th/standard/download/eng/american_foulbrood.pdf
https://afb.org.nz/pupal-tongue/
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4.7. Дијагноза болести 

 

Да би се постигла ефикасна превенција и контрола болести, веома је важна рана 

и тачна дијагноза (Hansen и Brodsgaard, 1999). Сумња на присуство болести поставља 

се на основу анамнезе и клиничке слике, а за потврду заразе служимо се 

микроскопским прегледом у лабораторији. Лабораторијска дијагностика укључује 

микроскопски преглед узорака и бактериолошку изолацију узрочника на специјалним 

подлогама (Лолин, 1984).  

Дијагноза америчке куге пчелињег легла заснива се на идентификацији 

узрочника и присуству клиничких симптома. Искусни пчелари или посебно обучено 

особље могу чак и на терену дијагностиковати обољење на основу клиничких 

симптома. За тачнију и меродавну дијагнозу, свакако је потребно користити 

лабораторијске технике (Hansen и Brodsgaard, 1999). 

Према правилнику о мерама и сузбијању и искорењивању заразних болести 

пчела (Објављен у „Сл. листу СФРЈ“, бр.68/8) дијагностичком испитивању подлежу све 

пчелиње заједнице за које се сумња да постоји присуство заразе. У пчелињацима у 

којима је зараза потврђена врши се контролно дијагностичко испитивање у септембру 

или октобру.  

 

4.7.1. Идентификација узорака 

 

Током процеса дијагностике америчке куге аналитичар се може ослонити на 

широк спектар узорака, међутим, у пракси ће одабрани узорци зависити од тога да ли је 

у питању сумњиво или болесно пчелиње друштво или анализа у контексту програма 

праћења или превенције болести. Технике идентификације су следеће: микробиолошка 

карактеризација, ланчана реакција полимеразе (PCR), биохемијско профилисање, 

технике засноване на антителима и микроскопија. Аналитичар свакако треба да буде 

свестан да постоје разлике у осетљивости између наведених приступа и да одабере 

најприкладнији за дату ситуацију (OIE, 2018). 
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4.7.2. Избор узорака 

 

4.7.2.1. Прикупљање узорака из сумњивог или болесног друштва или пчелињака 

 

Док одржавају своје пчелиње друштво, пчелари често проналазе саће са леглом 

са знацима болести. У том случају се за дијагностику може узети узорак легла. Уколико 

постоји могућност, препорука је да се преда лабораторији читав оквир како би се 

избегао ризик од појаве неких промена током транспорта.  

Легло се алтернативно може узорковати тако што се исече комад саћа (око 20 

cm
2
), који садржи што више угинулог или обојеног легла. Искусна особа може 

сакупљати остатке ларве директно из ћелије користећи стерилни брис и тако ће 

значајно смањити величину узорка и олакшати његово паковање и транспорт (OIE, 

2018). На пчелињаку се, такође, може припремити размаз оболелих ларви намењен 

микроскопској дијагностици (Hornitzky и Wilson, 1989). Брисеви се након сушења на 

ваздуху пакују и шаљу у лабораторију на микроскопски преглед и култивацију. Осим 

узорака легла, на анализу се могу слати још и следећи узорци: мед (Ritter и Kiefer,1995; 

von der Ohe и Dustmann, 1997), полен (Gochnauer и Corner, 1987) и матични млеч. 

Такође, ту су и одрасле пчеле радилице (Lindstrom и Fries, 2005) и воштани остаци 

(Bzdil, 2017; Titera и Haklova, 2003) који се користе за откривање присуства спора P. 

larvae.  

Узорковање се може вршити на различите начине. Мед се прикупља из ћелија 

саћа које су биле близу легла, различитим кашикама за једнократну употребу како би се 

спречила унакрсна контаминација између узорака. Одрасле пчеле се могу протресати 

или скинути са рамова у пластичну кесу или посуду. Да би се добила најпоузданија 

слика стварног стања треба анализирати пчеле из гнезда за легло, а не пчеле са медом. 

Воштани остаци се могу сакупљати на дну кошнице током целе године (OIE, 2018).  

 

4.7.2.2. Узорци за програм праћења или превенције болести 

 

Да би се спречило ширење болести узорци меда, одраслих пчела и другог 

материјала могу се користити за дијагнозу у друштвима где нису уочени клинички 

знаци. Рутинско сакупљање узорака из друштава или сакупљеног меда може се 

користити као део оперативног или регионалног програма откривања америчке куге 

пчелињег легла. 

Микроскопски преглед размаза ларви без клиничких симптома је далеко мање 

осетљив метод у откривању спора у поређењу са бактериолошким или PCR методама. 

Значајно је да бактериолошки метод и метод заснован на PCR имају могућност да 

открију споре у друштвима који никада не развију клиничке знаке болести (OIE, 

2018).4.7.3. Паковање и транспорт узорака 
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o Саће легла приликом припреме за транспорт треба умотати у папирну 

врећу, папирни убрус или новине и ставити у дрвену или тешку 

картонску кутију намењену за транспорт. Важно је избегавати било који 

облик пластичног омота како би се спречио раст гљивица. 

o Брисеве са остацима ларви потребно је ставити у одговарајуће епрувете са 

затварачем. 

o Размази угинулих ларви транспортују се у држачима за микроскопске 

плочице. 

o Одрасле пчеле се током транспорта могу држати смрзнуте или потопљене 

у 70% етанолу у непропусним контејнерима. 

o Мед, полен и матични млеч могу се ставити у епрувету или одговарајућу 

посуду или умотати у кесу заједно са кашиком. Важно је да се спречи 

цурење и унакрсна контаминација узорака. 

o Остаци кошнице и восак треба умотати у папирну врећу и пластичне 

посуде прекривене папирним поклопцем. 

 

Слика 7: Узорак саћа 

Извор:http://vsikv.com/documents/Publikacije/AMERICKA%20KUGA%20PCELINJEG%20

LEGLA%20(2007)-Matovic,%20Zarkovic,%20Debeljak.pdf 

Додатна заштита узорака током транспорта може се обезбедити секударним 

паковањем који се састоји од пластичне врећице, као заштите од унакрсне 

контаминације. У случају расутих узорака, терцијарна амбалажа (велике картонске 

кутије) ће спречити појаву механичких оштећења. 

Уколико постоји могућност, препоручено је да се свеж дијагностички материјал 

достави у фрижидеру (OIE, 2018). 
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4.7.4. Припрема узорака за култивацију 

 

Водена суспензија са спорама P. larvae треба да буде подвргнута дејству 

температуре од 80°C током 10 минута или 95-96°C током 3-5 минута како би се на тај 

начин уништили вегетативни облици других микроорганизама. Могуће је и директно 

постављање остатака ларви за култивацију на агару без термичке обраде (OIE, 2018). 

Остаци ларве/пупе из ћелије легла суспендују се у 5-10ml стерилне воде или 

физиолошког раствора у епрувети (OIE, 2018). 

Узорци меда који се испитују на присуство спора загревају се на 45-50°C и 

промућкају да би се евентуално присутне споре распоредиле (de Graaf и сар., 2013). 

Водени филтрат полена може се припремити темељним распршивањем 1gr 

полена у 10ml стерилне дестиловане воде крајње запремине или 0,01 фосфатног 

пуфера, pH 7,2 и филтрирањем кроз Whatman No1 папир (Gochnauer и Corner, 1987) 

Када се одрасле пчеле припреме у етанолу, етанол треба заменити стерилном 

водом или физиолошким раствором пре дробљења (OIE, 2018). 

Пчелињи восак (1,5gr) треба растворити у органском растварачу (10ml): толуену 

(Titera и Haklova, 2003), хлороформу (Kostecki, 1969) или диетил етру (Ritter, 2003). 

Пчелињи восак се може припремити на још један начин, тако што се прво разблажи у 

води и загрева на 90°C током 6 минута. Након хлађења додаје се органски растварач и 

смеша се пажљиво промућка (Ritter, 2003). 

 

4.7.5. Kultivacija 

 

За култивацију P. larvae до сада је описано неколико подлога, али најбољи 

резултат су дале следеће подлоге: 

PLA (Paenibacillus larvae агар) – селективни медијум у коме се комбинују три различита 

медија да би сачинио базу којој се додају антибиотици и додаци жуманцету (Schuch и 

сар., 2001). 

MYPGP (Mueller-Hinton broth, yeast extract, potassium phosphate, glucose and pyruvate) – 

састоји се од: бујона Mueller-Hinton, екстракта квасца, K2Po4, глукозе, натријум-

пирувата и агара (pH 7,1) (Dingmann и Stahly, 1983). 
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J-агар – састоји се од: триптона, екстракта квасца, K2Po4, глукозе и агара (pH 7,3-7,5) 

(Gordon и сар., 1973). 

CSA (Columbia sheep-blood агар) – састоји се од: базе крвног агара Columbia (pH 7,3). 

Након аутоклавирања и хлађења на 50°C додати 5% стерилне дефибриране крви 

(Hornitzky и Karlovskis, 1989). 

BHIT (brain-heart infusion medium supplemented with thiamine) агар – чини га: 

инфузиони агар мозга и срца (pH 6,6 са HCl). После аутоклавирања и хлађења на 50°C, 

додаје се стерилни раствор тиамин-хидрохлорида и добија се коначна концентрација 

(Gochnauer, 1973). 

 

4.7.6. Идентификација 

 

Узорци клинички оболелих ларви ће изазвати сливајући раст на плочама након 

2-4 дана и омогућити да се изолују појединачне колоније. 

Морфологија колонија: 

PLA – колоније су мале, бледо зелене до жуте (исте боје као подлога), са 

благо непрозирном и храпавом површином, понекад је централни део 

подигнут. 

MYPGP и Ј-агар – колоније су мале, правилне, углавном грубе, равне или 

уздигнуте и беличасте до беж боје. 

CSA агар – колоније су малене, правилне, грубе, маслачасте и сивкасте, 

донекле прозирне и благо блиставе.  

          

Слика 8 и 9: Изглед колонија након култивације (лево-CSBA агар;  десно-BHIT агар) 

Извор: https://www.researchgate.net/figure/Paenibacillus-larvae-colonies-isolated-on-CSBA-

from-larval-remains-after-48-hr-incubation_fig4_280386113 

https://www.researchgate.net/figure/Paenibacillus-larvae-colonies-isolated-on-BHIT-from-

larval-remains-after-48-h-incubation_fig5_280386113  

Морфологија колонија није коначна у дијагностици, али може послужити за 

одабир колонија за даљу идентификацију узрочника. 

https://www.researchgate.net/figure/Paenibacillus-larvae-colonies-isolated-on-CSBA-from-larval-remains-after-48-hr-incubation_fig4_280386113
https://www.researchgate.net/figure/Paenibacillus-larvae-colonies-isolated-on-CSBA-from-larval-remains-after-48-hr-incubation_fig4_280386113
https://www.researchgate.net/figure/Paenibacillus-larvae-colonies-isolated-on-BHIT-from-larval-remains-after-48-h-incubation_fig5_280386113
https://www.researchgate.net/figure/Paenibacillus-larvae-colonies-isolated-on-BHIT-from-larval-remains-after-48-h-incubation_fig5_280386113
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4.7.7. Ланчана реакција полимеризације (PCR) 

 

PCR се, такође, може користити за идентификацију бактеријских колонија након 

корака култивације. ДНК се може екстраховати тако што се једна колонија суспендује у 

50 µl дестиловане воде и загрева се на 95°C током 15 минута. Након тога, врши се 

центрифугирање на 5000g 5 минута. 1-5 µl супернатанта служи као ДНК шаблон у PCR 

смеши (Dobbelaere и сар., 2001b). 

 

 

4.7.8. Рутинска дијагностика узорака легла у лабораторији 

 

Рутинска дијагноза америчке куге пчелињег легла у лабораторији обично се 

заснива на испитивању узорака легла. Узорци се испитују на основу клиничких 

симптома (White, 1920), али и промене мириса. У дијагностици се спроводе 

микробиолошка испитивања брисева и култивација брисева на различитим медијима. 

Колоније се могу прегледати визуелно (Hansen, 1984) и тестом активности каталазе 

(Gordon, 1973). Препоручен је и микроскопски преглед вегетативних ћелија обојених 

Грамом помоћу светлог поља и спора употребом фазно-контрастне микроскопије. 

 

Слика 8: Споре P. larvae приказане помоћу микроскопа 

Izvor: https://www.vetbact.org/popup/image.php?imgtable=vetbact_images&imgid=256 
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4.8. Терапија болести 

 

Оно што америчку кугу пчелињег легла разликује од других бактеријских 

болести је чињеница да антибиотска терапија у ствари има штетан ефекат. Када се у 

друштву установи обољење, важно је да се предузму строге мере контроле и карантина. 

Не постоји антибиотска превентива, ни терапија ове болести (Плавша и Павловић, 

2017). 

Са развојем нових технологија дошло је до измене и програма за санацију ове 

болести. Међутим, уништавање кошница и пчела је програм који се још увек 

примењује (Shimanuki, 1990). 

 

4.8.1. Дезинфекција заражених кошница 

 

4.8.1.1. Физичка средства 

 

Спаљивање кошница - поуздан начин поступања са контаминираним кошницама 

је њихово спаљивање и сахрањивање остатака. Пчеле из заражене заједнице треба 

уништити инсектицидом као што су синтетски пиретроиди или бензин, а сво саће, 

пчеле и опрему за кошнице спалити у јами. Пепео треба затрпати када ватра изгори 

(Morse и Shimanuki, 1990; Matheson и Reid, 1992) 

Опаљивање – опаљивање унутрашњих делова кошнице користи се као метода 

стерилизације. Друга метода је употреба дуваљке за ужарене поклопце, подове и 

унутрашњост кошница. Иако се званично препоручује у многим земљама, метода је 

само делимично ефикасна (Matheson и Reid, 1992). 

Умакање у парафински восак – пчеле, саће и мед се обично уништавају на самом 

пчелињаку. Контаминирана дрвена опрема у добром стању (не укључујући саће или 

рамове) уроњена је на 10 минута у парафински восак. Ова метода се ефикасно користи 

на Новом Зеланду у последњих 50 година (Matheson и Reid, 1992). 

Гама зрачење – гама зрачење од кобалта-60 је поуздан метод стерилизације 

контаминираног саћа и целе дрвене опреме. Полен који се користи за исхрану пчела и 

мед који се користи у матицама, такође се могу третирати на овај начин. У болесним 

колонијама не сме бити меда, а одрасле пчеле се морају усмртити пре слања опреме у 

центар за зрачење (Matheson и Reid, 1992). 
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4.8.1.2. Хемијска средства 

 

Гас – Етилен оксид врши стерилизацију материјала зараженог америчком кугом. 

Међутим, не примењује се комерцијално због високе цене третмана, запаљивости 

употребљених гасних смеша, канцерогених остатака и непотпуне ефикасности 

поступка (Matheson и Reid, 1992; Ratnieks, 1992). Метил бромид се такође користи за 

дезинфекцију контаминиране опреме, иако је изузетно неуротоксичан. 

Течност – Раствор базе који кључа користан је за уклањање контаминираног 

воска и прополиса са рамова и дна. Морају бити потпуно уроњени 10-20 минута (Morse 

и Shimanuki, 1990). Значајан је још и натријум-хипохлорит који се користи за 

дезинфекцију алата за кошнице и друге ситне опреме (Faucon и сар., 1980). 

 

Слика 9: Поступак сипања течног азота у цеви 

Извор: https://bee-health.extension.org/testing-honey-bee-colonies-for-hygienic-behavior/  

 

4.8.2. Поступци за очување пчела 

 

Протресање пчела – ретко примењен начин спашавања одраслих пчела из 

заражене заједнице. Метода се састоји у протресању пчела (укључујући и матицу) и 

њиховом пребацивању у празну кошницу или сандук за ројење. Мед загађен спорама 

које носе пчеле троши се током стварања саћа (Morse и Shimanuki, 1990). Ефикасност 

ове методе повећава се необавезним превентивним антибиотским третманом нове 

кошнице. 

Хемотерапија – пчелињаци заражени америчком кугом могу се третирати 

антибиотицима како би се сузбили знаци болести тако да друштво и даље може да 

производи мед. Антибиотици су ефикасни само против вегетативних облика, док ови 

https://bee-health.extension.org/testing-honey-bee-colonies-for-hygienic-behavior/
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лекови не уништавају споре. Ефикасност третмана веома варира, али хемотерапија 

постаје економски прихватљива када је болест широко распрострањена. Међутим, не 

препоручује се када је инциденција болести мала (Bailei и Ball, 1991). 

Окситетрациклин хидрохлорид и натријум сулфатиазол се користе у многим 

земљама за контролу америче куге пчелињег легла. Тилозин тартарат је такође високо 

ефикасан за лечење болести (Hitchcock и сар., 1970; Peng и сар., 1996; Alippi и сар., 

1999). 

 

4.8.3. Резистенција узрочника Paenibacillus larvae на дејство тетрациклина 

 

Отпорност на тетрациклине у северноамеричким популацијама P. larvae постала 

је широко распрострањена тек у последњој деценији, упркос дуготрајној употреби овог 

антибиотика. Обзиром на ову скорашњу појаву, претпоставка је да резистенцију на 

тетрациклине узрокује ширење ове болести кретањем медоносних пчела и опреме или 

производа из кошнице. Алтернативно, резистенција може бити и епигенетске природе, 

посебно због присуства плазмида и мобилних генетичких ентитета који производе 

протеине укључене у резистенцију (Adams и сар., 1998). 

Утицај средине на резистенцију бактерије и даље је непознат. Сматра се да 

отпор није настао због промене у контроли ове болести, јер су званични методи за 

управање овом болешћу остали деценијама непромењени (Shimanuki, 1997). Током 

протекле деценије, велики број нових штеточина стигао је у северноамеричка друштва 

медоносних пчела, па је могуће да су ови агенси ослабили друштва медоносних пчела 

до те мере да је потребна већа доза антибиотика за њихово одржавање. Такође, већа и 

дуготрајнија употреба антибиотика могла би да подстакне појаву резистентних сојева 

(Evans, 2003). 

 

4.8.4. Антибиотска терапија америчке куге пчелињег легла употребом тилозина на 

подручју САД-а 

 

Тилозин примењен као шећер у праху ефикасно је смањио и елиминисао 

симптоме америчке куге пчелињег легла резистентног на окситетрациклин, што је 

доказала извршена студија на пчелињаку. Третман који је трајао 65 дана дао је резултат 

у виду смањења 100% оболелих кошница на пчелињаку на 0%. У поменутој студији 

такође је утврђено да је еквивалентна недељна доза тилозина у масним паштетама 

ефикасна у лечењу симптома болести у кошницама. Симптоми болести и даље су били 
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уочљиви 14 дана након почетка третмана, што доказује да је потребан дужи период 

испитивања да би се очекивало да ће пчеле уклонити болесно легло. Треба још 

напоменути да, иако су третмани прахом и паштетом имали еквивалентне недељне 

дозе, третман паштетом је био двоструко дужи, тако да је пружао дужи период лечења. 

Метода примене тилозина имала је важну улогу у развоју малих кошничних 

буба у третираним кошницама. Недељу дана након почетка третмана, кошнице 

третиране масним паштетама показале су знатно већи број кошничних буба у поређењу 

са нетретираним кошницама и третираним прахом. Такав брзи пораст би наговештавао 

велику имиграцију из околних подручја у кошнице третиране са паштетом. У региону 

Флориде, где је вршено истраживање, налази се велики број пчелињака у којима и даље 

постоји умерена најезда малих кошничних буба.  

Овим истраживањем потврђено је да тилозин представља ефикасно једињење у 

контроли америчке куге пчелињег легла на пчелињаку који показује отпорност према 

окситетрациклину. С обзиром на широку распрострањеност мале кошничне бубе у 

источном делу САД-а, која се вероватно проширила на читав континентални део САД-

а, примена тилозина преко масне паштете чинила се лошом контролном праксом. 

Разлог томе је повећана шанса акумулирања остатака у воску и меду. Такође, тако 

продужено време излагања антибиотика са патогеном повећава шансе да узрочник 

брже постане отпоран на тилозин, у поређењу са мање постојаним начином примене 

праха. 

Потенцијално одобрење тилозина, било би једно од средстава за контролу 

америчке куге пчелињег легла, уз узгој пчела чистачица које уклањају оболеле ларве из 

кошнице (Spivak и Reuter, 1998). Дуготрајна контрола болести захтева комбинацију 

ових вишеструких приступа, како би се најбоље спречио развој резистенције на 

тилозин и смањила употреба хемијских једињења у кошници (Elzen и сар., 2002). 
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4.9. Контрола болести 

 

Претраживање литературе из последње деценије приказало је интересовање за 

проналажење нових стратегија за контролу америчке куге пчелињег легла. Будући да је 

у питању болест која је у многим земљама обавезна за пријављивање, мере за њено 

спречавање и лечење су често регулисане законом и подразумевају уништавање 

клинички заражених кошница. У већини европских земаља употреба антибиотика у 

лечењу је забрањена, док је у неким земљама, као што су Сједињене Америчке Државе, 

ипак дозвољена. Међутим, постоји неколико проблема везаних за продужену употребу 

антибиотика као што су: 

 антибиотици само сузбијају клиничке симптоме и маскирају болест, али је не 

могу излечити и нису ефикасни против заразних спора; 

 хемијски остаци се могу задржати у меду, што утиче на његов квалитет и 

сигурност за људску употребу (Lodesani и Costa, 2005; Martel и сар., 2006); 

 антибиотици могу утицати на снагу легла и и животни век пчела (Peng и сар, 

1992); 

 отпорност на окситетрациклин и сулфатиазол код Paenibacillus larvae је постала 

широко распрострањена (Evans, 2003; Lodesani и Costa, 2005; Miyagi и сар., 

2000; Mussen, 2000; Piccini и Zunino, 2001). 

Међутим, чак и са развојем нових антибиотика активних против P. larvae, општи 

проблем нових резистентних сојева остаје нерешен. 

Идеја о добијању медоносних пчела контролисаним узгојем, које имају бољу 

способност у одбрани од америчке куге на основу повећаног имунолошког одговора, 

већ се показала успешном. Колоније медоносних пчела, одабране за улогу пчела 

чистачица, показале су отпорност на болест на основу теста замрзнутог легла (Spivak и 

Reuter, 2001). Ови резултати резистенције били су у складу са ранијим студијама које 

су већ показале да је најважнији механизам резистенције хигијенско понашање 

одраслих пчела према зараженим ларвама (Rothenbuhler, 1964a; Rothenbuhler, 1964b).  

Етерична уља такође показују добре резултате против ларви P. larvae, али 

ефикасност таквог третмана и одсуство штетних нежењених ефеката на снагу пчела 

(Ebert и сар., 2007; Higes и сар., 1997) и квалитет меда још увек треба проценити. 

Прополис се већ годинама емпиријски користи у пчеларству за превенцију 

америчке куге пчелињег легла и других болести медоносних пчела. Како је у 

кошницама присутан у чврстом стању, пчелари обично користе етанолне екстракте. На 

основу извршеног истраживања закључено је да етанолни екстракт прополиса има 
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директно in vitro антибактеријско деловање против вегетативних ћелија и да су 

потребне врло ниске концентрације прополиса да спрече раст ове бактерије (Antunez и 

сар., 2008). Анализе in vitro и in vivo показале су да прополис активира макрофаге, 

повећавајући њихову микробицидну активност, појачава литичку активност природних 

ћелија убица и стимулише производњу антитела (Sforcin, 2007). Подстицање 

одбрамбеног одговора медоносних пчела прополисом такође може бити важно за 

контролу других болести пчела (Evans и сар., 2006). 

 

4.10. Сузбијање болести 

 

Успешно сузбијање америчке куге пчелињег легла постиже се раним 

откривањем болести од стране пчелара. Важно је да се у пчелињацима, где није било 

болести, изврши детаљан преглед легла у пролеће. Током прегледа сваког друштва 

потребно је урадити дезинфекцију прибора који се користи за рад. У случају да је 

болест била присутна у околини одређеног пчелињака, прегледе треба вршити чешће и 

пажљивије. Уколико се постави сумња на присуство болести, обавеза пчелара је да 

обавести републичку ветеринарску инспекцију о томе, да би се што пре предузели 

поступци и мере за њено сузбијање и искорењивање. У супротном, ако се болест 

потврди у једном друштву у пчелињаку, морају се прегледати сва друштва у пчелињаку 

и у пчелињацима у кругу полупречника од најмање 3km (Матовић и сар., 2007). 

У сузбијању болести, поред наведених мера, предузимају се и следеће: 

 пчеларење на адекватним просторима и одговарајућим теренима 

 употреба стерилисаних сатних основа 

 обезбеђивање адекватног пчелињег гнезда са добром вентилацијом 

 обраћање пажње приликом куповине ројева, матица и меда за прихрану пчела и 

редовни преглед истих 

 не спајати слаба и јака друштва 

 редовни прегледи пчелињих друштава и замена саћа 

 лабораторијска дијагностика 

 нешкодљиво уништавање спаљивањем (stamping out) у случају појаве болести 

 спровођење законске регулативе у пчеларењу. 
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4.11. Законска регулатива 

 

Појава америчке куге пчелињег легла пчеларству наноси велике штете, па је 

њено спречавање, сузбијање и искорењивање регулисано законским и подзаконским 

актима. Здравље и добробит пчела су директна одговорност њихових власника или 

држалаца, па самим тим су они дужни да поштују зоосанитарне и биосигурносне мере. 

Светска, али и европска законска регулатива подразумева следеће: 

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

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

СФРЈ 6/88)) 

 Правилник (Правилник о утврђивању програма мера здравствене заштите 

животиња, који се доноси сваке године за текућу годину) 

 Зоосанитарни кодекс (OIE Manual) међународне организације за заштиту 

животиња (OIE) са седиштем у Паризу 

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

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

На основу наведене регулативе, предузимање законских мера у циљу сузбијања 

и искорењивања заразних и паразитских болести пчела, односи се на следеће болести: 

 Акароза (Acarosis of bees) 

 Америчка куга пчелињег легла (American foulbrood) 

 Европска куга пчелињег легла (European foulbrood) 

 Варооза (Varrosis of bees) 

 Ноземоза (Nosemosis of bees) 

 Тропилелоза (Tropilaelaps clareae) 

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

је могућ промет пчелињих заједница. У том случају, у промет могу да се ставе само 

здраве пчелиње заједнице, односно оне које потичу са регистрованих газдинстава и код 

којих су спроведене предвиђене мере.   

 



27 
 

Превентивне поступке дефинише и међународна регулатива која се односи на 

здравствено стање пчела и увоз пчела у земље ЕУ: 

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

су америчка куга пчелињег легла, етиниоза и тропилелоза обавезне за 

пријављивање и тим земљама. 

 Земље чланице ће дозволити увоз пчела на своју територију само ако пошиљка 

пчела испуњава следеће услове: 

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

појаве америчке куге пчелињег легла. 

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

регистрованог случаја, као и дана када су све кошнице у полупречнику од 3km 

прегледане од стране надлежног органа, а све заражене кошнице спаљене. 

 

 

Слика 10: Stamping out (спаљивање инфицираних кошница) 

Извор: https://www.poljosfera.rs/agrosfera/agro-teme/pcelarstvo/americka-kuga-pcelinjeg-

legla-bolest-zatvorenog-legla/ 

 

Када се у пчелињаку утврди постојање америчке куге пчелињег легла, наредиће 

се следеће мере: 

1. Затварање зараженог пчелињака; 

2. Уништавање свих заражених кошница са непокретним саћем, заједно са пчелама 

и саћем; 

3. Уништавање свих дотрајалих кошница, без обзира на тип израде, заједно са 

пчелама и саћем; 

https://www.poljosfera.rs/agrosfera/agro-teme/pcelarstvo/americka-kuga-pcelinjeg-legla-bolest-zatvorenog-legla/
https://www.poljosfera.rs/agrosfera/agro-teme/pcelarstvo/americka-kuga-pcelinjeg-legla-bolest-zatvorenog-legla/
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4. Уништавање зараженог саћа и пчела из заражених кошница спаљивањем и 

закопавањем, с тим да се прибор и кошнице дезинфикују; 

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

зараженом пчелињаку; 

6. Дезинфекција пчелињака и пчеларског прибора који се користи при извршавању 

мера наређених у зараженом пчелињаку одговарајућим дезинфекционим 

средством или, зависно од материјала, опаљивањем. (Стојанац, 2017) 

Пчелару следи надокнада за санирана друштва, само уколико се обољење 

пријави на време (процес у старости од два месеца). 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

 Америчка куга пчелињег легла је заразна болест медоносне пчеле, која својом 

појавом у пчелињаку изазива значајне економске губитке, наносећи штету 

пчелињем друштву, а неретко и целом пчелињаку. 

 У случају појаве болести, врши се уништавање зараженог саћа и пчела из 

заражених кошница методом спаљивања (stamping out) и закопавања, а 

кориштени прибор и кошнице се дезинфикују. 

 Употреба антибиотика, било у превентивне или терапијске сврхе, је забрањена, 

јер ће се на тај начин подстаћи ширење болести, а мед ће садржати резидуе 

антибиотика. 

 Право решење у борби против америчке куге пчелињег легла првенствено 

представља добра пчеларска пракса, а затим и редован преглед и рана 

дијагностика болести.  
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