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Grzybice pszczóŁ należą do chorób uwarunkowa-
nych wy stąpieni em czynnlka stre sowe go. Środowisko
llaizagęszczęnie owadów w rodzinie pszczelej sprzy-
jająprzenoszeniu i przeżyw aniu zarodnikow grzybow
oraz rozwojowi mikoz częrwia i pszczół dorosĘch,
W ostatnich kilkunastu latach skoncentrowanie pro-
blematyki apipatologii wokół warrozy - najgrożniej-
szej choroby pszczół, spowodowało spadek zaintqe-
sowania innymi schorzeniami gatunku Apis mellifera,
w tym grzybicami. Od kilku lat, ze szczegóInym nasi-
leniem od 1995 r. wzrastaliczbarodzin pszczelich, w
ktorych stwierdzono grzybicę wapienną. Ocenia się,
że w Polsce południowej i południowo-wschodniej
choroba ta występuj ęw 70-90oń pasiek (24). Informa-
cje o coraz częstszym występowaniu tej grzybicy do-
cierają także z Polski centralnej i zachodniej (36).

Celem opracowania było przedstawienie aktualne-
go stanu wiedzy na temat grzybicpszczoł, z uwzględ-
nieniem ich zwa]czania.

Gtzybica wapienna (gtzybica otolbielakowal

Je st to choroba c zerwiu p sz czele go, wyw ołana przez
otorbielaka pszczelego Ascosphaera apis, Olive i Spil-
toir 1955. W Europie, do końca lat 60-tych grzybica
wapienna była stosunkowo rzadko notowana. Od po-
czątkulat 9O-tych znacznlę zwtększyła się liczba przy-
padków tej choroby w Europie, Ameryce PŁn., Azji
Srodkowej i Wschodniej, Australii i Nowej Zelandli
(19). Na terenach dawnej Jugosławii grzybica otorbie-
lakowa obejmuje 10-90% rodzin pszczeltch (2ż). W
Czechach grzyblca wapienna stanowi J,5-45,2Yo
wszystkich chorób czerwiu pszczelego (27).

Rodzaj Ascosphaera obejmuje 8 gatunków, z kto-
rych jedynie A. apis jest chorobotwórczy dlapszczoły
miodnej . Grzybnia otorbielaka pszczele go wytw arza
dwarodzaje strzępków: męskie - cienkie, żółto-szare
i zeńskie - grubsze, koloru białego, Wykształcenie spo-
rocyst zarodnikonośnych j est mozliwe Ęlko wtedy, gdy
połączą się strzępki o dmiennych szczep ów gr zyb a (2),
Wówczas gr zybnia pokry.ta j e st sp oro cystami nadaj ą-
cymi jej kolor szarozielony Iub czamy. Christensen i
Gilliam (4) stwierdzlli, że nieznanę czynniki w prze-
wodzie pokatmowym larwy pszczoĘ miodnej mogą
powodowac kiełkowanie spor i wzrost grzybni tylko
j e dne go szczępu pr zęz hamowanie zarodników innych
szczępow. Wytworzona w ten sposób grzybnia ma
kolorbiĄ.

Otorbielak pszczeli tworzy sporocysĘ o średnicy
około 60 pm, zaopatrzone w nieliczne brodawki. Inna
odmiana grzyba, A. apis var. major, Skou 1972, two-

rzy sporocysty o gładkiej powierzchni, średnicy 130
pm,jest ona saprofitem rosnącym na larwach zamaT-
łych na kiślicę i na odchodachpszczół (2). Optymalne
warunki wzrostu grzyba,to: temperatura 30oC, 60-10%
RH, pH 6 -] (I9) . Zarodnikow anie pt zebtega naj szyb-
ciej w warunkach mikroaerofilnych. Odpowiednimi
podłozami do izolacji i namnażania A. apis są: agaT
Sabourauda z wyorwięm drożdżowym i dekstrozą
agar karloflany z glukozą i wyciągiem drozdzowym
orazpodłoże Czapeka.

W badaniach Alonso i wsp. (I) w 74,4% tzolatów z
A. ap is wykryto N-ace§l-Bglukozoamtntdazę, ęnzym,
ktory rozkłada N-acetyloglukozoaminę, podstawowy
składnik chityny. Shimanuki i wsp. (35) wykazali wła-
ściwości antybiotyczne A. apis w stosunku do Meliso-
coccus pluton i Bacillus larvae. Hamowanie wzrostu
B. larvae następuje pod wpĘ,wem kwasu linolowego,
wytwarzanęgo przęz grzyba (5). Własne obserwacje
wskazują jednak na możliwość równoczesnego wy-
stąp i eni a grzybicy wapiennej t zgnl|ca zło śliwe go, kto -

rcgo czynnikiem etiologicznym jest B. larvae.
Otorbielak pszczeli jest szeroko rozpowszechniony

w środowisku pni pszczelich. Heath (17) stwierdził
zarodniki A. apis niemal w kazdej rodzinie pszczelej,
bez względu na obecnośó symptomów choroby. Po-
dobne wyniki lzyskała Gilliam (7), tzolując grzyba
nawet zĘchrodzin,w których nigdy nie występowaĘ
obj awy grzyblcy wapiennej.

Pierwotnym żródłęm zakażęnia są chore i martwe
larwy. Rozwlekante zarazy moze nastąpić za pośred-
nictwem miodu, pyłku i pierzgi zanieczyszczonych
zarodnikami grzyba(1 ,23). W pyłku kwiatowym, spo-

ry A. apis zachowują zdolność kiełkowania ptzęz co
najmniej rok (13), a w środowisku ula nawet do 15 lat
(2 9). Doro s łe pszczoĘ mo gą przeno sió zarodn lkt grzy -
ba w przewodzie pokafinowym (29). Transmisja pa-
togena w ulu odbywa się przy udzialę młodych psz-
czoł o czy szczaj ący ch komórki or az pr zez wym i a n ę p o -

karmu pomiędzy owadami (1).Z ula do ula zarodniki
grzyba przenoszone są wskutek błądzenta pszczoł,
uży w ania zakażony ch p 1 a s trów, nar zędzi i sprz ętu p a-
siecznego (7). Znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu
grzybicy wapiennej przypisuje się inwazji roztoczy V
jacobsoni. Samice pasozyta w trakcie odzywiania się
hemolimfą nakłuwaj ą oskórek żywictela stwarzając
wrota zakażenta, umozliwiające bezpośredni dostęp
zarodnikonr A. apis do jamy ciała larwy. Niektorzy
b adaczę up atruj ą w Ęm pr zy czynę e skala cj i wys tępo -

wania grzybicy wapiennej w ostatnich latach, jako
choroby tow ar zy szącej warro z i e . P r ze c zy temu j e dn ak



wzrost Iiczby przypadków grzyblcy otorbielakowej w
Australii i Nowej Zelandtl, gdzie dotychczas nie wy-
kryto roztoczy V jacobsoni. W badaniach Bieńkow-
skiej i wsp, (3) nie wykazano wpływu inwazji V ja-
cobsoni na zakażęnie rodzin pszczelich grzybem A.
apis.

Wyro żnia s ię następuj ące czynniki uspo s abiaj ąc e do
rozwoju grzybicy wapiennej : wewnątrzpochodne,
wynikające z relacji czetw grzyb, zewnąfizpochod-
ne i środowiskowe ( 1 2). Najważniejszym czynnikiem
wewnątrzpochodnym j est upośledzenie mechanizmów
o dp omo ściowych larwy p szczelej . Wśród czynników
zewnątrzpochodnych największą rolę przypisuj e się
stosowaniu niektorych chemioterapeutykoq w tym
antybiotyków (6, 15), sulfonamidów i lekowwanoabój-
czych (22), działających immunosupresyjnie oraz za-
bur zaj ący ch naturalną równowagę mikro fl ory j elito -
wej owada, W trzeciej grupie czynników decydujące
znaczęnie maj ą zew nętr zne warunki kl im aty c zne, mi -
kroklimat panujący w ulu oraz skażęnie środowi-
ska metalami ciężkimi, środkami ochrony roślin i na-
w ozamimineralnymi. Generalnie, znaczny ubYek psz-
czół dorosĘch powoduje pogorszenie warunków sa-
ni t arnyc h pr zez zmntej s zoną l ikw i dacj ę źr o dła zaka-
żenia, prowadzi do wzrostu wilgotnośct gniazda, ozię-
b ieni a i nie do zyłv tenta czerw ia, a w kons ekwencj i ini -
cjuje rozwój grzybicy otorbielakowej. Coraz częściej
twierdzi się, że A. apis jestbezwzględnym patogenem
czerw|apszczoĘ miodnej, a śmiertelność larw zależy
wprostproporcjonalnie od liczby spor grzyba(3l) oraz
jego właściwości biochemicznych. Stwierdzono, ze
niektóre szczępy otorbielaka pszczelego produkują
enzymy rozkładĄące kutikulę owada: chitynazę (1) i
pr oteinazy ( 8 ) . Mo g ą t eż wykarywać op orno ś c na dzia-
łanie pr zeciw gr zybtczych p eptydow kutikuli.

Zakażenie larw następuje drogą pokarmową, przęz
powłoki ciała (3 4, 3 7) i prawdopodobnie przez tchaw-
ki. Najbardziej wrażliwe na zachorowanie są larwlu w
okresie krotko przedi po zasklepieniu komórek(6,32),
Naj c zęściej zaatakow ane są larwy trutni, ale mo gą cho -

rować także larwy matęcznę (34). Nierzadko spotyka
się plasĘ z zakażonym tylko czetwiem pszczoł ro-
b otni c . Z ar o dnlki gt zyb a, p o zakażeniu al imentaffi yffi ,

kiełkują w tylnym odcinku przewodu pokarrnowego.
Wzrost grzybnt indukowany jest prawdopodobnie
ptzez COrz tkanek (16). Grzybnia przerasta jamę cia-
ła t narządy wewnętrzne, zwłaszcza w tylnej części
ctała, często zostawiaj ąc przednt odcinek larwy nie
zainfekowany. Latwa zamierapo 2 dniach odzakńe-
nta t zmienia się w zmumif,tkowany twor, kolorem i
konsystencj ąprzypominający grudkę kredy (ryc. 1).
Mumifikacjatrwa od 3 do 5 tygodni. Osnowę mumii
stanowiąsole wapnia gromadzące sięw grzybntw cza-
sie jej rozwoju. Owocniki zzarodntkami wytwarzane
są na powierzchni ciała larwy i nadają jej szaro-czaT-
nę zabarwtęnię.

Grzybica otorbielakowa występuje w okresie od
wiosny do jesieni (36) ze szczególnym nasileniem w

okresie intensywnego wychowu częrwua, tj. w maju-
-azęTwclJ (19, 36). Zakażony czerw traci zdolność po-
ruszania się, zółknie i zamiera w stadium przedpo-
czwarkt. Zmumifikowane larwy leżąlużno w komór-
kach plastrai sąz łatwościąusuwane przez robotnice.
W następstwie obumierania czerwiu ztnntejsza się licz-
ba pszczół lotnych, wiosenny rozwój rodztny ulega
zwolnieniu, a produkcja miodu zmntejsza się o 19-
-82% (33).

Rozpoznanie grzybicy wapiennej polega na stwier-
dzentl zmienionych chorob owo, zmumifi kowanych
larw w komórkach plastrów (ryc.2), często na denni-
cy ula lub na zięmiprzedwylotem ula. Objawy choro-
by ,ą na ogół charakterystyczne. W diagnosĘce roż-
ni c owej należy uwz g1 ędni ć gr zyb ic ękami enną ( a sp er-
gilozę) i porażenie plastrów z pierzgą otorbielakiem
ulowym B e t t s i a a lv e i . W pr zyp adku wątpliwo ś c i, t oz-
poznanie kliniczne należy uzupełnić badaniem miko-
logicznym mikroskopowym i hodowlanym. Do bada-
nia mikroskopowego rozdrobnione fragmenty zmumi-
fikowanego czerwiu zawiesza się w kropli 50% wod-
nego roztworu gliceryny. Obecność charaktery sty cz-
nej grzybni, owocników, sporocyst i zarodnikow
świadczy o grzybicy wapiennej (ryc. 3). Badanie ho-
dowlane prowadzi sięprzez3-4 dnl na podłozu stoso-
wanym do wzrosfu A. apis. Grzybnta otorbielaka psz-
czelego tworzy dużą ptlszystą kolonię koloru białe-
go, która w miejscu powstania zarodników zmienia
zab arw ienie na s z aro - c zame. P r zy datne je st sp orządz e -

nie mikrohodowli szkiełkowej w komorze wilgotnej
w temperaturze 25"C, przęz 30 godzin. W przebiegu
grzybicy otorbielakowej często dochodzi do zakńe-
nia mie szan e go z udztałem As p ergil lus s p. ( 1 1 ). Wow-
czas w pierwszych posiewach z badanego materiału
uzyskuje się wzrost kolonii obydwu grzybow. W ko-
lejnych przesiewach na podłoze wzrostowe mozna
wyizolować czystą ho dowlę A. apis.

W zwa\czaniu grzybicy wapiennej, obok chemiote-
rap ii, ni e o dzowne j e st zasto s owanie wsp omag aj ący ch
zabie gów s anitamo - ho dowl anyc h or az likwi dacj a źro -
dłazakażęnia. Na przyl<ład skuteczność leczenia Fun-
gicidinem po skojarzęniu z zabtegami sanitamo-ho-
dowlanymi wyniosła 92,8Yo i tylko 64,3Yo po zastoso-
waniu samego terapeuĘku (2I). Ze względu na dłu-
gotrwałą zdolnośó spor l. apis do zakażęnta i tenden-
cje choroby do nawrotów, konieczne jestkonsekwent-
ne, kilkakrotne stosowanie leków i wydłuzenie okre-
su terapii (21).

Zaden ze znanych lekow przeciwgtzybiczych nie
wykazuje I00% skuteczności w zwalczanlu askosfe-
riozy (23). Chiq,nizacja strzępek grzybnlA. apis iścia-
ny komórkowej zarodnikow grzyba utrudnia osiągnię-
cie efektu terapeutycznego (9). Grzybica wapienna
pojawia się najczęściej w okresie pozyskiwania mio-
du, co komplikuje leczenie rodzinpszczeltch (37).

Wymogi stawiane obecnie lekom przectwgrzybi-
c zy m uw z 91 ędni aj ą ob ok do s ta te c zne go zakr e su dzia-
Łania, także minimalną toksyczność i repelencyjność



f

Ryc. 1. Zmumifikowane larwy pszczele w przebiegu grzybicy
wapiennej

Ryc. 4. Mikrohodowla Aspergillus flavus. Widoczne strzępki
zarodnikonośne grzyba z charakterystycznie ułożonymi, w
kształcie kropidła, zarodnikami

Ryc. 2. Plaster z objawami grzybicy wapiennej. Widoczne
zmumifikowane larwy w komórkach plastra

Ryc. 5. Plaster z pierzgązaatakowany przez otorbielaka ulo-
wego B ettsia alvei. W idoczne |iczne komórki zawieraj ące bia-
ło-kremową grzybnię przerastającą zapa§y pierzgi
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Ryc. 3, Prep arat mikroskopowy z r oztańej,zmumifi kowan ej
larwy. Widoczne strzępki grzybni Ascosp haera apis, rozerw a-
ne worki zarodnikonośne (a) i sporocysty z zarodnikami (b)

dla częrwia I pszczół dorosłych, brak pozostałości w

sowane jest tez napylanie plastrów mieszaniną leku z
gi takie nalezywykon}a,vać wyj-
gniazda i po zmieceniu z niego
iektóre środki podawane są w

postaci loztworów do odparowania wewnątrz ula.
Najważniejsze leki przeciwgrzybi cze zalecane w zwal-
czaniu grzybicy otorbielakowej to: amfoterycyna B,
związkt polienowe (nystatyna, sól cholinowa N-glu-
kozylopolifunginy (Ascocidin) i pochodne azolowe
(tiabendazol i klotrimazol) (11,12). Sposob podawa-
nia i dawkowanie najczęściej stosowanych Środków
do zwalczania grzybicy wapiennej przedstawiono w
tab, 1.



Tab. 1. Leki najczęściej stosowane w terapii grzybicy wapiennej

100 mg/o,5 lsyropu do opryskiwania 4:azy G0 5 dni (9). Całkowita degradacja

antybiotyku w miodzie następuie po 30 dniach (9).

40 ml do odparowaniazbuteleczki zawieszoneiw nadstawce, albo z wkładki

umieszczgnei na dennicy ula (Formidol-Słowacja) (18,20). lstnieje niebezpieczeństwo

okłębiania matek pszczelich podczas stosowania tego leku (14).

W rozcieńczeniu wodą 1:20 do opryskiwania2razy co 7 dni albo w rozcieńczeniu 1:1 do

odparowania z wkładki dennicowej (18,20).

Thiabendazo!

klotrimazol

85% kwas
mrówkowy

8% kwas octowy

Yuko!ucka

części ula (25). Pszczoły robotnice mobilizowane są

do intensywnego oczyszczanta komórek, np. po za-
stosowaniu kwasu mrówkowego, który penetruje na-

wetprzezzasklepy komórek tzabla osłabione i chore
larwy (2]).W ten sposób likwidowane jest żródŁo za-

każenta jeszcze przed wytworzenlem ptzez grzybnię
sporocyst zzatodntkami. Praktyka wskazuje, ze samo
opryskanie pszczoł syropem cukrowym pobudza je do

intensywnej pracy i powoduje podniesienie tempera-
tury wewnąfiz l\a. W trakcie zwalczania grzybicy
wap iennej należy wykonać następuj ąc e zabte gl hi gi e -

niczno-hodowlane:
zebtac zmumif,rkowany czerw i osyp z dennic uli

oraz sprzed wylotów uli i spalió,
plasĘ z chorym czerwiem wyjąć z gniazdiprze-

topić lub spalić (I9,26),

przy masowym zaatakowaniu czerw7a, rodzinę
na|eŻy przesiedlic do odkazonego ula na wolne od
patogenów plastry lub węzę (19),
^ 

- Óciepli € i zwęzić gniazdo dostosowuj ąc j ego wiel-
kość do siły rodziny (21),

wzmoĆnió rodzinę przez dodanie młodych psz-
czół z rodziny zdrowej (7 , I9),

wymienió matkę, zwłaszcza w rodzinach z mat-
kami silnie pr zeW zy żowanymi ; zalę c ane j e st tworz e -

nle sztlcznych rojow na węzie z jednoczesnąwymia-
ną matl<i (I2, 26, 28, 30),

- opryskać pszczoĘ syropem cukrowym (1 5, 30).

Grzybica kamienna

Jest to choroba czerwlapszczelego ipszczół doro-
słych w1,1vołana najczęściej pTzęz kropidlaka Asper-
gillus flavus, Link, rzadzlej przez inne grzyby z ro-
ÓzĄu Aspergillus,. A. niger, A, ftLmigatus, A. glaucus.
Wymienione gatunki są antropofilne, wyłvołują u lu-
dzi stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej. nosa.
przewodu słuchowego, olzu oraz grzybicę płuc (34).

Ćhoroba pojawia się w ciągu całego sezonu, ale naj-
częściej Ćzórw choruje wczesną wiosną i w okresie
obfitego znoszeniapyłku do ula.



Tab.2. Metody i środki okażające najczęściej stosowane w zwalczaniu grzybic pszczół

0czyścić mechanicznie (oskrobać dłutem) i opalić 0gniem lub odkaziĆ gorącym 5%

NaOH, KOH, albo 3% (lepiei użyć 5-10%) tormalinąWzez 20 minut.

4% lormalina, Chinozol 2o/o - do opryskiwania, a następnie kąpieli plastrów przez24

godziny. Po zakończeniu zabiegu plastry wypłukać w wodzie. Pary lormaldehydu - na

1 m pomieszczenia należy zastosować 30 ml 40% formaliny i25 mg KMnOnkrysta,

licznego. pozostawić pruez24 godziny. Uwaga! - reakcja egzotermiczna.2% WOdna

zawiesina 10 g tymolu, stężony kwas octowy d0 odparowania.

Mleko wapienne rozcieńGzone: 1 cz. wapna i20 cz. wody, do malowania wnętrz.

Mteko wapienne stężone: 1 cz. wapna i3,4 cz. wody_ do polewania, wapno palOne,

wapno chlorowane - do posypywania terenu, zwłaszcza pned wylotami ulj. Po

zastosowanlu środków odkażaiących ziemię pnekopać.

Bioval, Sterinol, lizo! 1,1,5%, alkoho! etylowy.

Gotowanie p0 zmieszaniu z wodą w ploporcii 1:1, przez co najmniej 30 minut.

Ule i ich wyp0-
sażenie (ramki,

zawOry, podkar-

miaczki, itp.)

Plastry
(woszczyna)

Magazyny,
pracownie

Pasieczysko

Ręce

Miód

Grzybnta A. Jlavusjest utworzona z długich strzęp-
ków, które vłytwarzają tzw. trzonki zarodnikonośne
(konidio fory), zakohczone charakterysĘcznymi, bu-
ławkowatymi zgrubieniami (ryc. Ą. Na zgrubieniach
tych wyrastaj ą promienisto ułozone, nitkowate sterig-
my, z umieszczonymina nich łańcuszkowato zarodni-
kami. Kropidlak żółty wyrasta i zarodnikuje na zwy-

pów grzyba o zwiększonej zjadliwości (2).
Zarcdntkt grzyba przedostają się do ula za pośred-

nictwem pyłku i nektatu, znoszonych przęz pszczoły
zbieraczki. W ulu zakażentę szerzy się przy udziale
karrnicielek t pszczół czyszczących komórki. W roz-
przestrze
sprzęt pa
grzybem
rozwojowych, ale najbardziej podatne są larwy zeru-
j ąc e, tuż prze d zasklep ieniem. Infekcj a następuj e dro -

gą pokarmową lub przęz oskórek (2). Po 2-3 dniach
grzybnta przerasta przedni odcinek ciała larwy i po
przedostaniu się na powierzchnię ciała tworzy zarod-

niki (2). Czerw zam:'ęra w różnych stadiach rozwojo-
wych, najczęściej w komorkach zasklepionych, przed
przępo czw arzen1 em Slę.

Grzybnia przerasta ściany komórek plastrów z Qzęt-

wiem i skamieniałe larwy są silnie przytwierdzone do
wnętrzakomórek (ż, 3 4). Czerw oraz ściany komórek
pokrywa nalot zarodnikującej grzybnt, zktórej zarod-
niki łatwo rozsiewają się przy poruszaniu plastrem.

W cięzkim przebiegu grzybtcy kamiennej chorują
pszczoły dorosłe, którę zakażają się przez przewód
pokarmowy i o skórek . P szczoły pocz ątko wo s ą niena -

turalnie podniecone, biegają szybko po plastrach, a

następnie tracązdolnośó do lotu, nie sąw stanie utrzy-
maó się na plastrach tpełzająpo dennicy ula. U mar-
twych owadów następuje stwardnienie tułowia i od-
włoka, a pomiędzy segmentami ciała widoczne są
strzępki staj ętrzne.

W-tra rod grzybl-
cę kamiennąnależy zabezpteczyć oczy i drogi odde-
chowe przedkontaktem z zarodnlkami. W diagnosty-
ce róznicowej trzeba uwzględnić grzyblcę otorbiela-



kową i zakażęnię pośmiertne azerwla i pszczół doro-
sĘch grzyb ami s apro fiĘcznymi. Rozpoznanie klinicz-
ne należy uzupełnić badaniami laboratoryjnymi: mi-
kro skopowym i hodowlanym. B adany matertaŁ p owi -
nien być inkubowany na podłozu Sabourauda w wa-
runkach właściwych dla wzrostu A. flavus przez I-2
dni. Krop i dlak żółty wy tw ar za ob fitą p us zy stą gr zyb -
nię, ktora w trakcie zarodnikowanta zabarwia się na
kolor j asno żółty Iub oliwkowo-zołty.

Ze względuna zagrożenie dla zdrowia człowieka i
brak w pełni skutecznych lekow, zalęcanajest likwi-
dacja chorych rodzin oraz odkńanie uli i sprzętu pszcze-
larskiego.

Gzetniaczka gnybicza

Chorobę wyłvofuje grzyb Melanosella mors apis,
Orosi-Pal 1936, ktory występuje w spadzi |ub zakażo-
nym pokarmie. Czerniaczka grzybicza jest chorobą
matek, robotnic i trudni, a sporadycznie czerwiapsz-
czelego. Ma ona niewielkie znaczenle w warunkach
krajowych (12).

7 akażęnie następuje drogą pokarmową. Czynntka-
mi sprzyjającymi rozwojowi częmtaczkt są zaburze-
nia przemiany materii u owadów w związku z inten-
sywnym odzywianiem się spadztą oraz gwałtowne
oziębienie gntazda. Najpierw grzyb rozwtja się w jeli-
cie, a następnię za pośrednictwem hemolim§ osiąga
nar ządy wewnętrzn e. P o 24 go dzinach p ato gen p owo -
duje zwyrodnienie i martwicęnarządow z odkładaniem
w nich melaniny.

Początkowo choroba przebtega bezobjawowo. Po
kilku dniach występujązaburzenia równowagi u cho-
rych pszczół, rozdęcie odwłoka, a często na końcu
odwłoka znajdlje się czop zaschniętego kału. W wy-
niku zmian anatomopato 1o gicznych zmniejsza s ię lub
ustaje czetwienie matki, anastępnie dochodzi do śmier-
ci matki i robotnic. Charakterystycznym objawem jest
martwica tkanek i rozdęcie jajowodow i jajników z
nagromadzeniem się w nich czarnęgo barwnika oraz
zwyrodnienie i martwica innych narządów wewnętrz-
ny ch, p or ażony ch pr zez M. m o r s ap ls . S kup i ska grzyb -
ni w chorych tkankach tworzą ciemnobrunatne ziaręn-
ka lub guzki.

W r o zp o znaniu r ożntcowym trzeb a uwz g 1 ędni c p i g -
mentację narządow wewnętrznych u owadów na tle
niezakaźnym, np. wskutek wylewów hemolimfy do
tkanek po uszkodzeniach mechanicznych lub w wyni-
ku infekcji innym drobnoustrojem, np. Aerobacter clo-
ąCae.

Biegunki gzybiGze pszczół

Są to choroby pszczoł dorosłych, na ogół prowa-
dzące do śmierci zainfekowanych owadów. Czynni-
kami etiologicznymt tych schorzeń są: Mucor hiema-
/zs lub drożdże Saccharomyces cerevisiae, S. ellipso-
ideus, Kloeckera apiculata t Torulopsis candida. Owa-
dy zakażająsię drogą doustną a do zachorowania uspo-
sabia ochłodzenie r o dziny.

Dtożdży ce występuj ą pozną j esienią w czesną ztmą
i niekiedy na wiosnę, Pszczoły zakażająsiędrożdża-
mi często za pośrednictwem sfermentowanego pokar-
mu. Zachorowania następują po zbyt poźnym dokar-
mianiu na zimę lub zimowaniu pszczół na pokarmie
niezasklepionym. Do rozwoju infekcji usposabia pro-
fiJakĘ c zne i Ie c znic ze s to s ow ani e ni ekto rych antyb io -
tyków i sulfonami dow likwiduj ących nafu ralną mikro -
florę przewodu pokarmowego,

Drożdżyce przebtegĄą w formie ostrej biegunki.
Pszczoły mają rozdęte odwłoki, jelito wypełniają pę-
cherzyki gazów i wodnista treśc pokarmowa. Smier-
telność chorych owadów możę byc znaczna. W dia-
gnozie róznicowej należy brać pod uwagę inne choro-
by pszczół przeblegające z objawami biegunki: bie-
gunkę niezakażną chorobę sporowcową chorobę peł-
zakowąoraz biegunki na tle infekcji drobnoustrojami
Salmonella i Hafnia. Lęczenia swoistego brak. Za|ę-
cana jest wymiana plastrow z pokarmem oraz zmntej-
szenie i ocieplenie gniazda.

Ttichodermoza

Choroba ma w Polsce znaczenie marginalne (12).
Czynnikiem etiologicznym jest grzyb Trichoderma li-
gnorum, q,.wołujący infekcje doustne pszczoł dorc-
sĘch. Chore owady są mało aktywne, niezdolne do
lotu, tracą owłosienie i zamterająpo tygodnil od za-
każęnta. Istnieje przypuszczenie, że T. lignorum t T.

konigii są patogenne dla czerwia pszczelego. Lęcze-
nia swoistego brak.

Polażenie pietzgi wywołane Wzez Bettsia alvei
Otorbielak ulowy Bettsia alvei, Skou 1972 należy

do klasy As c omy c e t e s, r o dziny As c o s p h a er ac e a e, po -
dobnie j ak otorbie|ak pszczeli As c o sp h a e r a ap i s, wy -
wołujący grzybicęwapienną czerwia. B. alvei porasta
plastry zpierzgą(ryc. 5) na skraju gntazdapszczelego
or az p o dc za s prze c ho wlłvani a w wi 1 g otnych magazy -
nach. Pod jego wpływem zapasy pyłku zmieniają się
w twarde, białokremowe grudki. Objawy te sąpodob-
ne do symptomów grzybtcy wapiennej, ale dotyczą
jedynie komorek z zapasami, a nie z czerwięm. Po-
nadto, rozwój otorbielaka ulowego występuje zimąi
wczesną wiosną a więc wcześniej niż askosferioza.
Grudki pierzgi zaatakowanę przez otorbielaka ulowe-
go pod naciskiem łatwo rozpadająsię na poszczegol-
ne warstwy pyłku, aw przypadku grzybicy wapiennej
zmumifikowane larwy są bardzo twarde.

Na szkodliwę działanię B. alvei narażonę są głów-
nie pszczoły zimujące, odżywtające się zakażonym
pokarmem. W następstwie rozwoju grzybaw pfzewo-
dzie pokarmołvym oraz toksykozy wyłvołanej produk-
tami wytwar zanymi pr zez otorbie laka ulowe go, do cho -
dzi do ostrej biegunki.Leczęnta swoistego brak. ZaIę-
canejest usunięcie zagrzybionych plastrów z ula i ich
przetopieni e. Zapobieganie rozwoj owt grzyba na pla-
strach z pierzgą przeznaczonych do przechowlrvania
polega na zaswryaniu ich cukrem pudrem (37).



Zapobieganie grzybicom pszczół

W zapobieganiu gtzybtcom pszczół należy kiero-
wać się podstawowymi zasadami higieny w pasiece.
W szcze golno ści tr zeb a uwz ględnić następuj ąc e zal e -

cenla:
odpowiednto zlokaltzować pasiekę - unikać miejsc

zacieni ony ch, zagłębień terenu stanowi ących natural-
ne zastoiskamrozl; i wilgoci,

ustawic ule i pomalować w taki sposób, aby
zmniej szy c ry zyko błądzenta p szczoł,

- utrzymlłvaó tylko silne rodziny, zdolne do ogrza-
nta czerwia, zapobtegać stratom pszczół lotnych, sła-
be rodziny łączyc lub zasilac pszczoŁami,

- unikać gwahownego ochłodz enta gniazda pszcze-
lego - stosować ocieplenie gniazda dostosowane do
panujących warunkow, maty ocieplające zńierac, gdy
nle m\eszczą się w powiększanym gnieżdzie,

- unikać ptzegrzania gniazda, np. podczas transportu,
wentylację ula dostosowac do siły rodziny i wa-

runkó w atmo s feryc zny ch, zmniej szac wyl oty ult pr zy
temperaturze poniżej -5" C,

ob s e rw ować i s e 1 ekcj on o wać r o dztny vłykazuj ąc e
insĘnkt czyszczenia komórek, wymieniaó matki co 2-
-3lata,

- wymieniaó corocznie, co najmniej 1i3 plastrów
na w vę; plasĘ zagr rybtone, zapleśniałe usunąć t prze -
topió,

- nie stosowacbęzzasadnie i w zawyżonych daw-
kach lekow przeciw chorobom bakteryjnym i pasożyt-
nlczym,

stosowaó dezynfekcj ę zapobiegaw cząpasieczy ska
i sprzętu pszczelarskiego, a zwłaszcza wnętrza ula i
Jego wyposazęnla.

Zastosowanie metod i preparatów dezynfekcyjnych
w zwalczaniu grzybic pszczół zestawiono w tab.2.
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A|{DRES S., JIMANEZ A., MA|{E M. C., sAN-
CHEZ J., BRRERA R.: Zależność pomiędzy nie-
którymi parametrami gleby i aktywnością perok-
sydazy glutationu we krwi owiec na wypasie. (Re-
lationships between some soil parameters and the
blood glutathione peroxidase activity in grazing
sheep). Vet. Rec. I4I,267-268, 1997 (11)

Prześledzono istnienie zależności pomiędzy takimi parametralli gleb na 18

fermach owiec jak zawarlość piasku, gliny, iłu, pH, wapnia, fosforu, żelaza, azo-
tu, losforanów a aktywnością peroksydazy glutationu we krwi owiec wypasa-
nych na tych glebach. Jagnięta o prawidłowej zawańości peroksydazy glutatio-
nu we krwi pochodziły z ferm o glebach o znamiennie wyższej zawańości gliny
(l 3,0+1,65), fosforu (6,2lt1,35 pprn) i siarczanów (35,2+4,83 ppm) orazoznacz-
nie niższej zawartości żelaza(53,8+4,42 ppm) i azotu ((0,1l8+0,07%) Te war-
tości w glebach na fennach gdzie akĘłvność peroksydazy glutationu we krwi
jagniąt była niska wynosiły odpowiednio: 7,94+0,33%: 3,2l+0,60 ppm;
6,32+1,16 ppfi; 65,6+4,94 ppm i 0,14+0,008%. 

G.

BURDEN D.J., ELLIS R. N. W.: Zastosowanie do-
ramectin w leczeniu doświadczalnych infekcji Dac-
tyocaulus viviparus u bydła. (Use of doramectin aga-
inst experimental infections of cattle with DicĘ-
ocaulus viviparus). Vet. Rec. I4I, 393, 1991 (I5)

Dictyocaulus viviparus należy do najbardziej patogennych pasożytów bydła
na Wyspach Brytyjskich. Zachorowania występują nagle Cłównie w jesieni i

przy braku szybkiej irrterwencji wywołują duże straty ekonomiczne W bada-

niach zastosowano doramectin (Dectomaz, Pfizer) u 30 cieląt rasy fryzyjskiej w

3 grupach, każdalicząca 1 0 sztuk zwierząt, Dnia 0 cielętom z grupy 1 podano w
formie iniekcji podskórnej pĘn fizjologiczny (1 m.l/50 kg masy c:,ała); grupa2
ottzynała doramectin w płynie lrzjologicznym w iniekcji podskómej w dawce

200 p,gl kg zaś grupa 3 otrzymała tą dawkę leku po 7 dniach. Od 2 l dnia cielęta
zarażano per os 50 zakaźnynli larwami pasożyta do 42 dnia Cielęta ubito 56

dnia eksperymenfu i określono metodą perfuzji płuc ilośó D. viviparus W gnl-

pie 1 średnia ilość pasożytów wynosiła 112,4, w 2 grupie 13,3 zaś w 3 grupie 4.

Działanie ochronne leku wynosiło więc w 2 grupie 88,20ń a w 3 grupie 96,4%.


