
Aethina tumida:   pajnski hrošč  

Pred dvema letoma  

Čeprav v Španiji še ni bilo potrjenih ugotovitev tega parazita v čebelarstvu, je naša obveza kot 

čebelarji, da poznamo njihov obstoj in se pripravimo na kakršne koli težave, ki nas pripeljejo. 

Ker do nedavnega na evropskem ozemlju ni bilo večjih žepov okužbe, v zadnjem letu 2014 pa 

je bilo ugotovljeno prvo v Italiji (v Gioia Tauro, Calabria). Do danes je v Italiji že devet 

pozitivnih detekcij, čeprav jih poskuša nadzirati in normalizirati, da bi preprečili njegovo 

širitev.  

 
  

Kaj je to?  

Aethina tumida, znana tudi kot "mali panjski hrošč", je parazit, ki je izvira iz tropskih in 

subtropskih regij, ki se nahajajo južno od afriške Sahare.  

Prvič ga je leta 1867 identificiral Murray v čebelah Apis mellifera capensis, v Južni Afriki, in 

ga leta 1940 opisal kot parazit A. Lundie. Šlo je za sekundarno problematiko čebelarstva, ker 

ni ustvarila pomembnih težav, če soobstaja v sozvočju s čebelami Apis mellifica capensis in 

Apis mellifica scutellata.  

  

 

  



Kako ga prepoznati  

Odrasle hrošči imajo sploščeno obliko, s približno 5 do 7 mm dolgimi dolžinami (ena tretjina 

velikosti odrasle čebele) za 3,2 mm široko, je črne barve. Ne mešajte  z(Cychramus luteus) in 

drugimi podobnimi. Živijo približno 50 dni (do 9 dni brez hrane) in jedo med, cvetni prah, 

mlade in zrele plodove.  

Ličinke, belkaste barve, imajo velikost približno 1 cm in na prvi pogled spominjajo na ličinke 

molderja (Galleria mellonella), vendar imajo precejšnje razlike: so trdnejše in bolj odporne, 

imajo trne in tri pare noge v drugi tretjini (majhne ličinke imajo noge po vsem telesu), ne 

pobegnejo od svetlobe niti ne ustvarijo mrežice svilenih niti, kot so ličinke moljca. Običajnojih 

opazimo, da plavajo znotraj celic v medu brez utopitve , zahvaljujoč seriji dlak in izbočin, ki 

jih imajo skozi celo telo.  

 
  

  

 
 

 

Širjenje bolezni poteka z letom hrošča (lahko leti več kot 10 km) in je priljubljen s sezono. 

Jajca se lahko razpršijo tudi na telo čebel.  

Dokazano je bilo, da lahko živite do pet dni brez hrane ali pitja, zato morate biti previdni 

pri nadomestnem materialu . Prav tako se lahko podaljša z opremo (vključno z oblačili), 

kolonijami čebel in izdelki (med, vosek, cvetni prah), pa tudi rastline, tla, kompost z rastlinami 

in rastlinskimi živili (sadje in zelenjava).  

  
Obstajajo dejavniki, ki povzročajo predispozicijo, zaradi česar so čebelnjaki bolj dovzetni za 

vdor majhnega hrošča v panj: šibke kolonije, panjev s presežkom neizkoriščenega medu,  
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Poškodbe  

Kot pri molderju (Galleria mellonella) najpomembnejše poškodbe povzročijo ličinke, ki se 

hranijo s proizvodi iz panjev: medu, cvetnim prahom in vzrejanjem.  

Iztrebki in izločki ličink v medu povzročajo spremembo barve in fermentacije medu, kar vodi 

v nastanek pene, ki se preliva iz celic in ima vonj podoben kot pri pomarančah pri gnitju 
. Ta fermentacija se lahko pojavi tudi pri pohodih, shranjenih pred ekstrakcijo, še posebej, če je 

to obdobje večje od 3-4 dni, tudi v bobnih, ki vsebujejo ličinke, kot smo videli, preživele v 

medu..  

 

  

Zdravljenje in pasti  

 

Očitno je Cumafós (Checkmite) v plastičnem traku, , aktiven pred to "majhno pošastjo" 

(problem je vedno enak, ker govorimo o organofosfatuObstaja več izdelkov obdelave 

kmetijskih zemljišč, ki nam lahko pomagajo pri boju, medtem ko še vedno živijo v tleh (del 

svojega cikla se razvije v tleh) ali pa ga lahko obdelujemo z biološkim bojem s talnimi 

ogorčicami.  

Permetrin (piretroid) je bil uporabljen tudi proti temu parazitu, ki je ubil ličinke in pupke. Tla 

je treba razpršiti pred koprivnico z odmerkom 5 ml / 4 l (40-60 cm okoli 6 kopriv, traja 30-90 

dni)  

Spray, ubije 100% ličink.  

Po drugi strani pa obstajajo tudi pastorne ali spodnje pasti,, kjer se ujamejo.  

 

Podobno obstajajo dokazi, da imajo kulturno delo in tehnike upravljanja večji vpliv na nadzor 

napadov.  
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Nasveti  

 Izberite čiščenje čebel glede na njihovo higiensko vedenje.  

 Pasti morajo biti kvalitetne, tako bodo hrošči imeli več težav vstopiti v panj. 

 Dobre čebelarske prakse kažejo na udobnost čebelnjakov z dvojnim dnom  ki pokaže 

zdravstveni status čebeljih družin.  

 Ostanki satja in starih slik v naselju.  

 Odstranite tla pred panji, da bi prekinili biološki cikel parazita.  

 Ne hranite  polnega satja medu nad plodiščem.  
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Naj medi ---z željo da se pri nas nikoli ne pojavi  ! 

 


