Bolezen se lahko razširi tudi na pasiščih, na katerih
se zbira veliko število čebeljih družin, če so med
njimi bolne družine.
Znotraj čebelnjaka bolezen po navadi razširja
čebelar sam s tehnološkimi posegi, kot so menjavanje satja med družinami, narejanje novih družin,
krmljenje čebel z okuženim medom, pa tudi uporaba okuženega orodja itd.

Zdravljenje
Po zdaj veljavni zakonodaji, ki hudo gnilobo uvršča
med posebej nevarne bolezni, zdravljenje bolnih
družin ni dovoljeno.

Zatiranje
Bolne družine praviloma zažveplamo in v celoti
uničimo z ognjem. V izjemnih primerih, ki jih določi
veterinar, lahko bolne družine pretresemo in pred
uničenjem iztočimo med. Panje, če so še uporabni, in drugo čebelarsko orodje razkužujemo s kuhanjem v 3 % raztopini luga ali z obžiganjem s plinskim gorilnikom. Ogrožene družine v okuženem
čebelnjaku kontroliramo najprej 30 dni po izvedbi vseh, z odločbo predpisanih postopkov, in to
toliko časa, dokler bolezen
ni dokončno ozdravljena. Vse klinične preglede
okuženih in ogroženih
čebelnjakov izvaja veterinarska služba NVI VF.

V primeru, da na čebelji zalegi opazite
kakršnekoli spremembe, opisane v
tej zibanki o tem takoj obvestite
pristojnega veterinarja - strokovnega
sodelavca NVI-ja.

Preventiva
Za uspešno preprečevanje pojava hude gnilobe sta zelo
pomembna dosledno izvajanje preventivnih ukrepov in
higiena v čebelnjaku. V čebelnjak ne prinašamo nepregledanih čebeljih družin in ne lovimo pobeglih rojev, še zlasti
ne na staro satje. Med rednimi opravili v panju vedno pregledamo tudi pokrito zalego. Pri pojavu ropa ukrepajmo
takoj! Za kar najhitrejše odkritje izvora ropa se povežimo
s sosednjimi čebelarji, saj moramo rop čim prej ustaviti!
V končni fazi imajo škodo vsi čebelarji, katerih čebele so
vpletene v rop! Izpraznjene, že rabljene panje, moramo
pred vnovično naselitvijo obvezno temeljito očistiti voska
in propolisa ter jih obžgati s plinskim gorilnikom. Medu ne
uporabljajmo za prehrano čebel, še zlasti, če ne vemo, ali
ne vsebuje morda tudi spor hude gnilobe. Za ta namen je
zato primernejši sladkor. Roje, svoje ali tuje, vedno za 72
ur postavimo v karanteno (hladno in temno klet), potem
pa jih stresemo v razkužene panje in na novo satje. Stare
satnike raje zažgemo, stare satnice pa damo pretopiti
pooblaščenim topilnicam voska, ki ga ustrezno sterilizirajo
in tako uničijo tudi spore hude gnilobe. Redno pošiljajmo
v laboratorijski pregled med oz. zimski drobir. Iztočenih in
medenih satov ne dajajmo čebelam v čiščenje zunaj panjev.
Pazimo na osebno higieno in redno razkužujmo orodje, tla
in okolico čebelnjaka. Za red na pasiščih morajo poskrbeti
čebelarska društva, ki z njimi upravljajo, v pomoč pa jim
je tudi veterinarska služba. Oboji morajo sodelovati tudi
pri evidentiranju in sanaciji zapuščenih čebelnjakov, ki so
pogosto izvor hude gnilobe.
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Zgodovina
Bolezen je avtohtona, se pravi, da se pri nas pojavlja
že celotno obdobje obstoja čebel. Prvi pisani viri jo
omenjajo že v antiki, zelo dobro jo je v svojih knjigah
opisal tudi Anton Janša. Ta bolezen je opisana tudi v
vseh poznejših čebelarskih knjigah, in to vedno bolj
popolno, kot se je pač povečevalo znanje čebelarskih
in drugih strokovnjakov.

Povzročitelj
Povzročitelj bolezni je Penbacillus larvae, paličast
bacil, dolg 2–5 mikronov in širok 0,6–0,8 mikrona. Je
sporogen, to pa pomeni, da tvori spore ali trose, ki
so zelo trdoživi. V vosku ali propolisu preživi tudi do
50 let. Spore so približno za polovico manjše kot vegetativna oz. živa oblika. Vegetativno obliko uničujejo
že običajna razkužila in nekateri antibiotiki, spore pa
le 10 minut trajajoče kuhanje 3–5 % raztopine lužnega
kamna pri 100 °C ali pa neposredno obžiganje s plamenom plinskega gorilnika.

Znaki bolezni
Huda gniloba čebelje zalege je bolezen pokrite zalege.
Obolevajo samo ličinke, odrasle čebele pa bolezen
zgolj prenašajo. Ličinke se najpogosteje okužijo
s hrano prek prebavnega trakta, mogoča pa je tudi
okužba zaradi vboda varoje. Ko spore s hrano prispejo
v prebavila, mirujejo, dokler ličinka jemlje hrano, ko
ličinka doraste in jo čebele pokrijejo, pa v prebavilih
ličinke nastanejo ustrezne razmere za razvoj bacila, ki
se v približno petih dneh razmnoži v takem številu, da
ličinka odmre in začne gniti. Čebele, ki zaznajo vonj
odmrle ličinke, celico odprejo in ostanke mrtve ličinke
odnesejo iz panja. Če okužba ni prehuda in če imajo

čebele močno izražen čistilni
nagon, lahko z odstranitvijo
odmrlih ličink same ustavijo
razvoj bolezni. V nasprotnem
primeru se začne bolezen
neustavljivo razvijati, izleže
se vedno manj čebel in nazadnje družina propade. Celoten razvoj bolezni poteka
pod pokrovcem, zato so znaki
vidni šele po mesecu dni od
začetka bolezni. Najpogostejši
znak bolezni so preluknjani
pokrovci pokrite zalege. To so
celice, ki so jih čebele skušale
očistiti, a jim to ni uspelo. Drugi, prav tako zelo značilen
znak, so vdrti pokrovci nad bolno zalego. Če gre za zelo
hudo okužbe, zaradi česar hkrati propade veliko število
ličink, lahko zaznamo v panju značilen vonj po starem
znoju ali mizarskem kleju. Zelo značilen in navadno prvi
znak, da z zalego nekaj ni v redu, je pojav presledkaste
zalege. Če so družina zdrave, je pokrita zalega strnjena,
tako da med pokritimi celicami ni praznih celic. Pri bolnih
družinah pa veliko celic ostane pokritih tudi še potem, ko
bi se morale iz njih že izvaliti čebele. Tako med praznimi celicami najdemo posamične, neizležene pokrite
celice, ki imajo po navadi spremenjene pokrovce. Če je
takih celic več kot deset odstotkov, govorimo o presledkasti zalegi, ta pa je znak obolenja. Spremenjene celice
moramo odpreti z zobotrebcem in preveriti njihovo vsebino. Če je vsebina sluzasta, rjavo zelenkaste barve in se
vleče v tanke niti, je to skoraj vedno znak hude gnilobe.
Omenjeni znaki so zlasti dobro vidni zgodaj jeseni, ko ni
več veliko zalege.
Kadar najdemo pokrite celice, ki
so po odprtju na videz prazne,
je to lahko znak zastarane
hude gnilobe. Gnila ličinka se
namreč v dveh mesecih posuši
v ploščato krasto na dnu celice,
to pa lahko vidimo le, če sat
pogledamo pod določenim
kotom. Take kraste ne moremo
odtrgati od podlage, če pa v
celico nakapamo nekaj kapljic
mlačne vode, bo krasta znova
nabreknila v vlečljivo sluz, ki je
značilna za hudo gnilobo.

Diagnoza
Huda gniloba ima
zelo značilne
klinične znake,
zato diagnoza po
navadi ni problem.
Popolnoma točno
in uradno veljavno
diagnozo pa
vendarle lahko
določi le laboratorij
na podlagi
bakteriološke
preiskave
spremenjenih ličink.

Diferencialna diagnoza
Klinični znaki hude gnilobe so zelo značilni, tako da
jih skoraj ne moremo zamenjati z drugimi boleznimi. Mogoča je pravzaprav le zamenjava z evropsko
ali pohlevno gnilobo, vendar se pri tej znaki bolezni
pojavljajo že pri odkritem leglu, in še to po navadi
le spomladi, če se pojavijo nenadne ohladitve.
Povzročiteljev evropske gnilobe je več in ne tvorijo
spor. Razpadle ličinke pri pohlevni gnilobi zelo smrdijo, zato je ta vonj lahko zaznaven.
Druga bolezen, ki se kaže s spremembami na pokrovcih zalege, je poapnela zalega. Tudi pri tej so
pokrovci delno nagrizeni, vendar je ličinka pod njimi
spremenjena v belkasto, trdo mumijo, ki pozneje
postane črna zaradi spor, ki nastajajo na njej.

Širjenje bolezni
Bolezen se lahko širi med panji v enem čebelnjaku
ali med sosednjimi čebelnjaki. Bolezen se iz enega
čebelnjaka v drugega najpogosteje širi z ropom.
Bolne družine oslabijo in ne varujejo več vhoda v
panj, zato sosednje čebele take družine kmalu odkrijejo in jih izropajo. Z naropanim medom pa si v
svoje panje zanesejo tudi spore hude gnilobe in tako
se bolezen razširi naprej.
Zelo pogosto se bolezen raznaša tudi s prodajo bolnih družin, z roji neznanega izvora, z nakupom okuženega satja ali iz opuščenih čebelnjakov.

