
PÒVODCE ONEMOCNùNÍ

O nemoci, která je podobná moru vãelího plodu,
se zmiÀují jiÏ starovûcí autofii – Aristoteles a Plinius
star‰í. Kultivace pÛvodce onemocnûní – bakterie
Paenibacillus larvae larvae - je velmi obtíÏná, proto se jeho
identifikace podafiila aÏ na poãátku 20. století. Poprvé
pÛvodce kultivoval G. F. White v roce 1904. Ve své prá-
ci z roku 1906 ho zafiadil do rodu Bacillus a nazval
Bacillus larvae. V 90. letech minulého století, s nástupem
rutinnû provádûn˘ch anal˘z DNA, byl ustaven nov˘
rod – Paenibacillus. Detailní studií, zamûfienou nejen na
genom této bakterie, zjistili Heyndrickx a kolektiv v ro-
ce 1996, Ïe se jedná o poddruh druhu Paenibacillus lar-
vae. Druh˘m poddruhem je poddruh nazvan˘ pulvifaci-
ens, zpÛsobující nezávaÏné a velmi vzácné onemocnû-
ní vãelího plodu – rozpad vãelího plodu. 

Bakterie Paenibacillus larvae larvae je  sporulující, fa-
kultativnû anaerobní tyãinka,
velikosti 0,5 - 0,8 x 2,5 - 5 µm,
vytváfiející fietízky. Spory jsou
tvofieny buì centrálnû nebo
terminálnû, dosahují velikosti
0,4 - 0,7 x 1,1 - 1,9 µm. Kolonie
mají na pevn˘ch médiích ob-
vykle svûtle béÏovou  barvu,
av‰ak byly nalezeny i kmeny
tvofiící oranÏov˘ pigment.
Vysoká odolnost spor vÛãi fy-

zikálním a chemick˘m vlivÛm je dÛvodem extrémní
nebezpeãnosti moru vãelího plodu. 

PATOGENEZE ONEMOCNùNÍ

Larvy vãel se nakazí sporami Paenibacillus larvae  lar-
vae poÏit˘mi s potravou. Nejvnímavûj‰í jsou larvy ve
stáfií do 24 hodin. V Ïaludku larev spory klíãí a bakterie
se rychle rozmnoÏuje. Poru‰ením peritrofické mem-
brány a epiteliálních bunûk mesenteronu pronikají
bakterie do tûlní dutiny a hemolymfy, jíÏ jsou zaneseny
do v‰ech tkání. Tím dochází k sepsi organizmu larvy.
Nejvíce se mikroorganizmus rozmnoÏuje v buÀkách
tukového tûlesa, epitelu vzdu‰nic a kutikuly. Po zavíã-
kování larva hyne na celkovou sepsi. Larvy ztrácejí

pevné obrysy a za nûkolik dní po uhynutí se zmûní
v hnûdou táhnoucí se ka‰ovitou hmotu, v níÏ jiÏ nelze
pfii mikroskopickém vy‰etfiení jednotlivé buÀky roze-
znat. Bûhem tûchto procesÛ dochází k tvorbû plynÛ,
které vyplní cel˘ prostor buÀky. Po protrÏení víãka od-
cházejí mal˘m otvorem ven a vytváfiejí typick˘ klihov˘
zápach. V této fázi se za podmínek se sníÏen˘m obsa-
hem kyslíku mikroorganizmy neustále mnoÏí a násled-
nû sporulují. Hnûdá ka‰ovitá hmota vysychá a mûní se
v tuhou hmotu – pfií‰kvar, kter˘ pevnû lpí na dnû a stû-
nû buÀky. Bûhem infekãního procesu nebyly v tûle lar-
vy a následnû v pfií‰kvaru nalezeny Ïádné jiné mikroor-
ganizmy. Z toho lze usuzovat, Ïe Paenibacillus larvae lar-
vae secernuje bûhem rÛstu látky, které mají antibiotick˘
charakter. Rapidní rozklad tkání larvy je pfiisuzován
proteolytick˘m enzymÛm.

Pro dospûlé vãely není bakterie Paenibacillus larvae
larvae patogenní.

Rychlost prÛbûhu nákazy je závislá na infekãní
dávce, se kterou pfii‰lo vãelstvo do kontaktu, na oslabe-
ní ãi stresu vãelstva. Pfii silné infekci mohou b˘t klinic-
ké pfiíznaky patrné jiÏ bûhem nûkolika t˘dnÛ. Nûkdy je
nákaza akutní,  to znamená, Ïe celé plochy plodu jsou
morem zasaÏeny; jindy se klinické pfiíznaky objevují 
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omezenû, tfieba jsou zasaÏeny jen dvû larvy v celém
vãelstvu. K uhynutí vãelstva dochází obvykle za 2 - 4
roky po prvním kontaktu s nákazou, pfieváÏnû v zim-
ním období. Klinické pfiíznaky na plodu se dají nejãas-
tûji zjistit v dobû, kdy je ve vãelstvu málo vãel i plodu, tj.
na jafie a na podzim.

·Í¤ENÍ NÁKAZY

K ‰ífiení nákazy ve vãelstvu dochází vãelami, které
se snaÏí uhynulé larvy a pfií‰kvary z bunûk odstranit.
Tím se spory dostávají do jejich zaÏívacího traktu, kde
vydrÏí dlouhou dobu. Vãely kontaminují kálením oko-
lí vãelnice a pfii zalétávání mohou nakazit i ostatní vãel-
stva. V˘znamn˘m faktorem pro ‰ífiení nákazy je lou-
peÏ, kdy jsou morem oslabená vãelstva vyloupena sil-
n˘mi. K ‰ífiení mohou pfiispívat i paraziti a ‰kÛdci vãel,
jako napfi. roztoã Varroa destructor a zavíjeã voskov˘.  

Pfii o‰etfiování vãelstev mÛÏe dojít k ‰ífiení nákazy
vãelafisk˘mi pomÛckami, které pfiicházejí do pfiímého
kontaktu se vãelstvy (smetáãek, rozpûrák apod.), star˘mi
úly, mezistûnami vyroben˘mi z nedezinfikovaného vos-
ku, dále pfiená‰ením plástÛ mezi stanovi‰ti atp. Velké ne-
bezpeãí pfiiná‰í zkrmování medu neznámého pÛvodu
(napfi. pfii v˘plachu konví  z v˘kupu), koupû star˘ch plás-
tÛ, usazování neznám˘ch rojÛ a pfiemísÈování vãel (i ko-
ãováním) bez veterinárního povolení.

DIAGNOSTIKA

Pro vãasnou diagnostiku je nutné si pfii kaÏdé pro-
hlídce vãelstev v‰ímat defektÛ na plodu, jak˘mi jsou
mezerovit˘ plod, zmûna barvy víãek, propadlá víãka
a víãka s dírkou. Podezfielé buÀky odvíãkujeme sirkou ãi
párátkem a pokud najdeme jakékoli zmûny v barvû ãi
konzistenci plodu oproti normálu, zasíláme vzorek k vy-
‰etfiení. Pfii moru vãelího plodu obvykle nevidíme larvu.
V pfiípadû klasick˘ch pfiíznakÛ moru vãelího plodu se
z buÀky táhne jako dlouhá nitka hnûdá hmota. Dále si
v‰ímáme - pfii vhodném natoãení plástu - pfiítomnosti
pfií‰kvarÛ. Pfii kaÏdém úhynu vãelstev pátráme po pfiíãi-
nû, zvlá‰tû pokud je na plástech pfiítomen plod!

Vzorek odebíráme z podezfielého místa tak, Ïe  vy-
fiízneme ãtverec o délce strany minimálnû 10 cm, lépe
cel˘ plást, zabalíme do nûkolika vrstev novinového pa-
píru a za‰leme k vy‰etfiení.

PÛvodce moru vãelího plodu je moÏné laboratornû
diagnostikovat z plodu, medu, vosku, dospûl˘ch vãel
a mûli. 

MOÎNÉ ZÁMùNY
S JIN¯MI ONEMOCNùNÍMI

Pfiíznaky moru vãelího plodu lze zamûnit : 
■ s virovou nákazou vãelího plodu, jeÏ klinicky

propuká rovnûÏ po zavíãkování buÀky. Barva
larvy se mûní na Ïlutou aÏ Ïlutohnûdou. Po vy-
schnutí tvofií larva útvar podobn˘ gondole, kter˘ je
moÏno z buÀky snadno vyjmout, na rozdíl od pfií-
‰kvaru. Bakteriologické vy‰etfiení je pfii této nákaze
negativní.

■ s hnilobou vãelího plodu. Hniloba se projevuje jiÏ
pfied zavíãkováním bunûk (Pozor! Pfii silné infekã-
ní dávce Paenibacillus larvae larvae mÛÏe rovnûÏ dojít 
k úhynu larvy je‰tû pfied zavíãkováním!). PostiÏená
larva mûní barvu postupnû pfies Ïlutou na hnûdou,Detail bunûk s prodûravûl˘mi víãky a pfií‰kvary.

Hmota rozkládající se larvy vyhfiezlá na víãko buÀky ve formû kapky.

BuÀka s rozkládající se larvou.



larvy ztrácejí ãlánkování. Po zaschnutí je lze snadno
z bunûk odstranit. Zápach odumfiel˘ch larev je ostfie
kysel˘ nebo hnilobn˘. Pfii testu se zápalkou se hmo-
ta netáhne. Bakteriologicky lze prokázat Melisococcus
pluton, Paenibacillus alvei, ãi Streptococcus faecalis. Jedná
se o nákazu nebezpeãnou, vyhla‰ují se stejná 
opatfiení jako pfii v˘skytu moru vãelího plodu.

■ Úhyn vãelstev, obvykle v zimním období, lze ne-
správnû pfiisuzovat varroáze nebo nosematóze.
Proto je nutné nejprve vylouãit mor vãelího plodu
a poté brát v úvahu jiné onemocnûní. 

Pokud nejsme schopni pfii posuzování pfiíznakÛ
jednoznaãnû vylouãit mor vãelího plodu, je nezbytné
vzorek vÏdy poslat do laboratofie. Do doby vylouãení
nákazy je nutné k podezfiel˘m vãelstvÛm pfiistupovat
tak, jako by se jednalo o vãelstva morem nakaÏená (vy-
varujeme se kontaminaci odûvu pouÏíváním vhod-
n˘ch ochrann˘ch pomÛcek, nepfiená‰íme  vãelafiské
zafiízení a náfiadí, se vãelstvy nekoãujeme, omezíme
loupeÏ atp.).

OPAT¤ENÍ P¤I V¯SKYTU
MORU VâELÍHO PLODU

Mor vãelího plodu je definován v pfiíloze ã. 2 záko-
na ã. 166/1999 Sb. (zákon o veterinární péãi v platném
znûní) jako nebezpeãná nákaza. Pfii podezfiení na ne-
bezpeãnou nákazu je nutné podle § 11 neprodlenû 
uvûdomit okresní inspektorát krajské veterinární sprá-
vy, nebo zajistit jeho informování. Opatfieními pfii v˘-
skytu nebezpeãn˘ch nákaz, tj. i moru vãelího plodu, se
zab˘vá vyhlá‰ka ã. 299/2003 Sb. V ní jsou vymezena jak
preventivní, tak zdolávací opatfiení. Pfii v˘skytu moru
vãelího plodu nafiídí krajská veterinární správa v oh-
nisku (stanovi‰tû vãelstev s v˘skytem moru vãelího
plodu) potfiebná opatfiení, která jsou pro chovatele vãel
závazná. Takov˘mi opatfieními jsou napfiíklad odbûr
vzorkÛ k vy‰etfiení, zákaz pfiemísÈování vãelstev a vãe-
lích produktÛ a pfii pozitivním v˘sledku laboratorního
vy‰etfiení KVS nafiídí likvidaci klinicky nemocn˘ch
vãelstev (popfi. celého stanovi‰tû) jejich spálením a dez-
infekci ãi likvidaci potenciálnû kontaminovaného vãe-

RÛzná stadia posmrtn˘ch zmûn larvy (zleva – larva ãerstvû uhynulá
s nepatrnou zmûnou barvy, larva zmûnûná v hnûdou ka‰ovitou hmo-
tu, pfií‰kvar).

Pfií‰kvary v buÀkách.

Pfií‰kvar.

lafiského materiálu. Ochranné pásmo pfii této nákaze je
tvofieno kruhem o polomûru 5 km od ohniska. V tom-
to pásmu je  nutné provést prohlídky v‰ech vãelstev.
V ochranném pásmu je rovnûÏ zakázáno pfiemísÈovat
vãelstva. Vãelafisk˘ materiál, vãelí produkty a vãelstva je
zakázáno vyváÏet z tohoto pásma a nesmí se do tohoto
pásma ani pfiiváÏet. Nákaza se povaÏuje za zdolanou,
pokud se bûhem roãní pozorovací doby nevyskytne
v ochranném pásmu Ïádn˘ dal‰í pfiípad. „Zv˘‰ená bdû-
lost“ by mûla trvat nejménû 5 let po zániku ohniska ná-
kazy. Ve zmínûné vyhlá‰ce je rovnûÏ zakotven zákaz lé-
ãení moru vãelího plodu. V nûkter˘ch státech se ne-
mocn˘m vãelstvÛm terapeuticky podávají antibiotika
(napfi. tylosin) a chemoterapeutika (sulfonamidy). Tyto
látky v‰ak úãinkují pouze na vegetativní formy bakterie
Paenibacillus larvae larvae, ale spory nezniãí. Infekce proto
mÛÏe v úlu propuknout po skonãení léãby. Antibiotika
a sulfonamidy mohou rovnûÏ pfiecházet do vãelích pro-
duktÛ a b˘t nebezpeãné pro jejich spotfiebitele.



Likvidace ohniska nákazy.
Snímky: Jaroslav HRABÁK

Pfií‰kvar – pohled shora buÀky.

Hnûdá hmota táhnoucí se z buÀky v podobû nûkolikacentimetrového
tenkého vlákna.

DEZINFEKCE

Dezinfekce pÛdy na stanovi‰ti se provádí vápen-
n˘m mlékem. Pro  dezinfekci stûn a podlah vãelínÛ
a koãovn˘ch vozÛ je moÏné pouÏít rovnûÏ vápenné
mléko, nebo lépe hork˘ pûtiprocentní roztok hydroxi-
du sodného (draselného). Kovové vûci o‰krábeme 
a opálíme plamenem. V‰echen odpad spálíme. Pfii prá-
ci se zmínûn˘mi dezinfekãními prostfiedky musíme
mít na pamûti, Ïe se jedná o silné Ïíraviny, proto  je nut-
né dodrÏovat pfiedpisy o ochranû zdraví pfii práci:
➜ chránit se vhodn˘m pracovním odûvem;
➜ nosit ochranné br˘le a rukavice;
➜ bûhem práce nejíst, nepít, nekoufiit;

V ohnisku nákazy pouÏíváme vÏdy ochrann˘ odûv
a rukavice na jedno pouÏití. Dezinfekci obuvi a rukou
provádíme dÛkladnû ve standardních dezinfekãních
prostfiedcích.

PREVENCE 

Jak jiÏ bylo zmínûno, nûkterá preventivní opatfiení
jsou uvedena ve vyhlá‰ce ã. 299/2003 Sb., proto je je-
jich provádûní obecnû závazné pro v‰echny chovatele
vãel v âesku. 

V rámci pfiedcházení moru vãelího plodu bychom
mûli:
➜ nenakupovat a nepouÏívat plásty, vosk, med a pyl

z oblastí s neznámou nákazovou situací;
➜ vÛbec nenakupovat staré sou‰e;
➜ zásadnû nezkrmovat med neznámého pÛvodu;
➜ neponechávat prázdné úly a dílo pfiístupné vãelám;
➜ neponechávat si roje neznámého pÛvodu;
➜ nenakupovat vãelstva z oblastí s neznámou nákazo-

vou situací.

V rámci o‰etfiování vãelstev je nutné:
➜ dezinfikovat úly v pravideln˘ch tfiílet˘ch interva-

lech;
➜ dezinfikovat vãelafiské náfiadí a plásty;
➜ pravidelnû obmûÀovat dílo v co nejvût‰ím rozsahu;
➜ zamûfiovat se pfii prohlídkách vãelstev i na sledování

klinick˘ch pfiíznakÛ moru vãelího plodu;
➜ nechovat vãely ve star˘ch a tûÏko pfiístupn˘ch úlech.
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