Oddział Pszczelnictwa ISK                                                                    Puławy, dn.15.01.2008
ul. Kazimierska 2
24-100 Puławy
Tel. (0 81) 886-42-08
ANKIETA
 opracowana dla pszczelarzy Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” uczestniczących w realizacji  Projektu Badawczego „Badania monitoringowe stanu zdrowotnego rodzin pszczelich w celu ich skutecznej ochrony przed inwazją V.destructor”.

	Imię i Nazwisko………………………………………………………..
	Wiek……………………………………………………………………
	Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Adres e-mail:……………………………… lub nr tel……………………
	 Miejsce stacjonowania pasieki: ……………………………………………………………………………
	Liczba posiadanych rodzin pszczelich (zazimowanych w roku 2007): ……………………………………………………………………………
	Stan liczebny pasieki wiosną 2008 r. (w chwili pobierania prób do badań laboratoryjnych):………………………………………………………..
	Typ uli (proszę podać także czy ule wyposażone są w osiatkowane wkładki dennicowe bądź szufladki umożliwiające obserwacje osypu V.destructor):……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Rasa pszczół (linia pszczół):……………………………………………..
	Rodzaj pasieki (stacjonarna, wędrowna):…………………………..............
	Główne rośliny pożytkowe z których korzystają rodziny pszczele :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Czy w zapasach zimowych rodzin pszczelich znajdowała się domieszka spadzi ?

…………………………………………………………………………
	Leki przeciwwarrozowe stosowane w pasiece w okresie ostatnich pięciu lat:

2002 r. - ……………………………, 2003 r -. ………………………. 2004r -……………………………..., 2005 r. -……………………….. 2006 r.- …………………………………
	Leki przeciwwarrozowe stosowane w roku 2007:

Nazwa preparatu………………………………………………………, data (daty) wykonania zabiegów (w przypadku pasków- termin ich założenia i usunięcia z rodzin) …………………………..……..……….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Inne zabiegi zwalczania V.destructor stosowane w ciągu sezonu pasiecznego 2007. (podać jakie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Czy dennice bądź wkładki  dennicowe były oczyszczone na jesieni (z roztoczy V.destructor osypanych na skutek jesiennego zwalczania pasożyta )………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Czy w pasiece zaobserwowano występowanie innych nietypowych objawów chorobowych w sezonie 2007 r. (jakich ?) 

..............................................................................................................................................................................................................................................

	Czy w pasiece, w sezonie 2007 (jesień) wystąpiły straty rodzin ?

 ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
 

	Rodzaj i liczba prób pobranego materiału do badań laboratoryjnych (osyp i/lub pszczoły z gniazda). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	 Termin pobrania prób do badań:…………………………………………


Uwaga: 
Wszystkie informacje zamieszczone w ankiecie będą wykorzystane jedynie do celów naukowych oraz do rzetelnego opracowania uzyskanych wyników na potrzeby pszczelarzy. Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie powyższej ankiety zgodnie ze stanem faktycznym. 
 

Ankietę opracowała:
Dr Krystyna Pohorecka

INSTRUKCJA
pobierania materiału diagnostycznego do badań laboratoryjnych w ramach realizacji projektu „ Badania monitoringowe stanu zdrowotnego rodzin pszczelich w celu ich skutecznej ochrony przed inwazją V.destructor”.

Do badań należy pobrać próby:

a/. osypu zimowego  - tylko wówczas jeżeli na jesieni, po wykonaniu zabiegów zwalczania V.destructor (tzn. po ich zakończeniu – np. wyjęciu pasków lub ostatnim odymieniu) dennice rodzin pszczelich zostały oczyszczone z pasożytów V.destructor osypanych na skutek działania leku, a dennice uli są zabezpieczone przed wynoszeniem osypu przez pszczoły. 
Można także pobrać :
b/. pszczoły z gniazda – w pozostałych przypadkach ( nie oczyszczone z V.destructor jesienią  dennice, brak zabezpieczenia przed wynoszeniem osypu, dennice oczyszczone ale brak zabezpieczenia przed wynoszeniem osypu, brak osypu).

Sposób pobierania osypu zimowego:
cały osyp zimowy z każdej rodziny objętej badaniem, należy dokładnie i w całości wymieść z dennicy na przygotowany arkusz papieru, a następnie w całości przesypać do oddzielnych, papierowych opakowań (w przypadku osypu o objętości do 2-3 szklanek)
w przypadku dużych osypów,  których objętość przekracza pojemność 3 szklanek) należy osyp z papieru wysypać do większego naczynia (np. wiaderka) i dokładnie w nim wymieszać. Następnie odmierzyć 2 szklanki takiego osypu i wsypać je do papierowego opakowania.
każda próba powinna być umieszczona w oddzielnym opakowaniu.
na każdym opakowaniu proszę napisać informację, czy dany osyp stanowi całość pobranego materiału, czy jego część (z podaniem jaką część osypu stanowi przesłany materiał w stosunku do całego osypu z danej rodziny).
na każdym opakowaniu proszę umieścić oznaczenie z której rodziny został pobrany.
próby osypu należ pobrać z co trzeciej rodziny w przypadku pasiek liczących do 30 rodzin pszczelich oraz z co piątej rodziny w przypadku pasiek powyżej 30 rodzin.
proszę o pobranie prób także z rodzin, które osypały się całkowicie, podając na opakowaniu informację, iż pochodzi z takiej rodziny.
wszystkie pojedyncze próby, wraz z wypełnioną ankietą proszę umieścić w zbiorczym opakowaniu i wysłać na podany niżej adres
pobieranie osypu należy wykonać w warunkach atmosferycznych umożliwiających  taką pracę, ale nie później niż do 15 marca 2008.
Sposób pobierania prób pszczół z gniazda.
z każdej rodziny wytypowanej do badań należy zmieść około 1 szklanki pszczół, ze skrajnych ramek (próba powinna zawierać minimum 200 pszczół) do oddzielnych opakowań np. woreczków foliowych. 
	próby pszczół umieścić w zamrażalniku w celu ich uśpienia. W miarę posiadania i możliwości można do tego celu użyć chloroformu lub eteru, umieszczając w każdym woreczku kawałeczek waty nasączony jedną z tych substancji. 
	w woreczkach lub na woreczkach należy umieścić oznaczenie rodziny z której pochodzą (nr ula).
	poszczególne próby należy włożyć do jednego zbiorczego opakowania i przesłać wraz z wypełnioną ankietą na adres podany poniżej.
	próby pszczół należ pobrać z co trzeciej rodziny w przypadku pasiek liczących do 30 rodzin pszczelich oraz z co piątej rodziny w przypadku pasiek powyżej 30 rodzin.
	pobieranie prób pszczół należy wykonać w warunkach atmosferycznych umożliwiających  taką pracę, ale nie później niż do 30 marca 2008.
	pobierając próby pszczół do badania proszę uwzględnić także pobranie prób z rodzin, które się osypały. W tym przypadku proszę pobrać oczywiście osyp.
Uwaga:
Proszę nie łączyć prób pobranych z poszczególnych rodzin w 1-dną próbę zbiorczą.

    Adres na który należy wysyłać próby:
Oddział Pszczelnictwa ISK
ul. Kazimierska 2
24-100 Puławy
z dopiskiem: Monitoring warrozy.

