
               ANKIETA COLOSS 2012

1

2

3 Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i przed zimą 2011-2012? 

4 Ile z tych rodzin utracono w czasie zimy 2011-2012?

5
W ilu utraconych  w czasie zimy 2011-2012 rodzinach brak było martwych pszczół, przy 

jednoczesnym braku martwych pszczół na pasieczysku?

6 W ilu utraconych rodzinach obecne były martwe robotnice w komórkach 

i w ulu nie było pokarmu?

i w ulu był obecny pokarm?

7
W ilu utraconych rodzinach stwierdzono problem z matką, np. obecność matki trutowej lub brak 

matki? 

 Pytania 4-7 dotyczą rodzin utraconych.  Za utraconą rodzinę proszę uważać rodzinę martwą, lub liczącą tylko 

kilka setek pszczół, lub żywą, ale w której istnieje problem z matką (np. matka trutowa lub brak matki), którego 

nie da się rozwiązać.

Za zimę proszę uważać okres od zakończenia podkarmiania na zimę do wystąpienia pierwszych pożytków

Celem ankiety jest zebranie informacji dotyczącyh  rodzin produkcyjnych . Za rodzinę produkcyjną 

proszę uważać  taką, w której jest matka bez widocznych wad, a rodzina jest wystarczająco silna aby 

zapewnić zbiór miodu 

                                                                                                                            

Państwo

Województwo

Pracownia  Chorób Owadów  Użytkowych

KPiDW, Wydz. Med. Wet., SGGW

ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

Adres wysyłkowy ankiety:

8 Ile z rodzin, które przeżyły, było słabych po zimie 2011-2012?

9
O ile zmniejszyła się całkowita liczba Pana/i rodzin w wyniku łączenia lub sprzedaży rodzin zimą 

2011-2012?

10
O ile zwiekszyła się liczba Pana/i rodzin (np. w wyniku podziału rodzin lub kupna) w czasie zimy 

2011-2012?

11

zimie 2010-2011?

zimie 2011-2012?

12 Jaką rasę pszczół użytkuje Pana/i w swojej pasiece głównie?

13 Jakie jest pochodzenie  Pana/i matek? Proszę wybrać odpowiednie odpowiedzi.

14
W czasie aktywnego sezonu 2011 w jakim procencie rodzin wprowadzona została nowa matka z 

powodu:

regularnej wymiany matek? %

problemu z matką? %

15 Ile Pana/i rodzin w sezonie 2011 było użytych do zapylania upraw:

Proszę odpowiedzieć na pytanie 9 i 10 tylko wówczas , jeżeli w czasie zimy 2011-2012 rodziny pszczele były 

kupowane, sprzedawane, dzielone lub łączone.

Wychowane  samodzielnie przez rodziny               Wyhodowane od wybranej własnej matki         

Nabyte od hodowcy matek poza Europą                       Inne

Następne pytanie dotyczy użytkowanej rasy pszczół. Proszę wybrać tylko jedną odpowiedź. Jeżeli ma Pan/i 

więcej ras proszę wybrać tę która przeważa.

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i po:

A. m. mellifera              A. m. ligustica  (włoszka)                      A.m.caucasica  (kaukaska)

Nabyte od hodowcy matek w kraju                        Nabyte od hodowcy matek za granicą, ale w Europie.

Nie wiem               Krzyżówka                  Buckfast              A. m. carnica  (krainka) 

15 Ile Pana/i rodzin w sezonie 2011 było użytych do zapylania upraw:

nieodpłatnie?

za opłatą?



16
Ile z Pana/i rodzin było w sezonie 2011 transportowanych przynajmniej raz na pożytki w celu 

produkcji miodu lub świadczenia usług zapylania?

17 Z jakich pożytków  w zeszłym roku korzystały Pana/i rodziny przede wszystkim?

18 Czy jest możliwe, że na zimę pozostał w rodzinach miód spadziowy? tak/nie

19 Jaki procent plastrów wymienił/a Pan/i w sezonie 2011 w większości swoich rodzin produkcyjnych?                   %

20

21
Czy w okresie listopad 2010 -styczeń 2012 stosował/a Pan/i zabiegi przeciwwarrozowe w swojej 

pasiece?
tak/nie

22
Czy w okresie listopad 2010- styczeń 2011 zwalczał Pan/Pani warrozę we wszystkich rodzinach w 

tym samym czasie i w ten sam sposób?
     tak/nie

23

Izoglukoza (syrop glukozo-fruktozowy) HFCS                     Inwert                     Syrop skrobiowy 

Proszę zaznaczyć w jakim miesiącu (z podanych poniżej) w okresie listopad 2010 - styczeń 2012 rozpoczął/ęła 

Pan/i leczenie przeciw warrozie konkretnym produktem 

Aby dowiedzieć się o liczbie zabiegów przeciwwarrozowych w okresie listopad 2010 - styczeń 2012 prosimy o 

zaznaczenie, w którym miesiącu rozpoczęto leczenie konkretnym produktem. 

Jeżeli rodziny były karmione na zimę w ostatnim roku pokarmem węglowodanowym jakie produkty były w tym celu 

głównie stosowane?:           Miód         Cukier trzcinowy/buraczany

Mniszka lekarskiego         Facelii        Robinii akac.      Dzikich kwiatów         Koniczyny           Spadzi                      

Innych istotnych pożytków(nazwa)

Rzepaku            Kukurydzy             Słonecznika              Wrzosu            Lipy            Wierzby

Produkt 2010 2011 2012

A

B

C

D

E

F

G Jeżeli ma Pan/i tylko jedno pasieczysko to proszę podać:

              kod pocztowy pasieczyska (lub kod pocztowy w pobliżu)

                          nazwę miasta, wsi w pobliżu pasieczyska

Nazwisko

Adres

Miasto

Kod pocztowy

e-mail

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Imię

 Informacje o Pszczelarzu i Pasiece 

Apiwarol

ApilifeVar

Bayvarol

Biowar

Tymowar

Kw. szczaw.

Kw. mrówk.




