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 Doskonalenie metod selekcji pszczół
:
 identyfikacja rasowa i liniowa populacji pszczółwystępujących na terenie Polski
na podstawie pomiaru wybranych cech morfologicznych wykonywanych przy
użyciu techniki komputerowej;
 selekcjonowanie pszczół odpornych na choroby na podstawie oceny
zachowania higienicznego pszczół
.
 Doskonalenie metod wychowu matek pszczelich i techniki inseminacji:
 badanie wpł
ywu uszkodzeńmatek przez pszczoł
y towarzyszące im w czasie
przetrzymywania przed i po inseminacji na ich wartośćużytkową;
 badanie czynników wpł
ywających na rozpoczynanie czerwienia przez matki
sztucznie unasieniane oraz na przedwczesną ich wymianę w rodzinach
pszczelich;
 opracowywanie najefektywniejszych metod poddawania matek sztucznie
unasienionych bez sprawdzonego czerwienia do rodzin pszczelich.
 Opracowywanie metod oceny porażenia pszczółprzez Varroa destructor i
Ascosphaera apis oraz ocena skuteczności środków przeciwko warrozie.
 Badanie środowiska hodowlanego na podstawie warunków produkcyjnych pasiek
oraz określanie możliwości regulowania struktury rodzin pszczelich w celu jak
najlepszego wykorzystania bazy poużytkowej.

Pobieranie nasienia
od trutni

Wprowadzanie nasienia
do komory kopulacyjnej

Najważniejsze osiągnięcia
 Wyhodowanie i wpisanie do Księgi Gł
ównej prowadzonej przez Krajowe Centrum
Hodowli Zwierząt w Warszawie linii cau”P” rasy kaukaskiej i linii „Marynka” rasy
kraińskiej oraz do Księgi Wstępnej dwóch linii rasy kraińskiej – „Zosia” o
wczesnym rozwoju i „GR-1” o zwiększonym behawiorze higienicznym w stosunku
do czerwiu porażonego przez grzybicęwapienną.
 Określono czynniki wpł
ywające na wyniki sztucznego unasieniania matek
pszczelich i ich jakość, takie jak wiek matki, dawka dwutlenku węgla, sposób
przetrzymywania matek przed i po inseminacji
itp.
 Opracowano
technologię
wychowu
i przetrzymywania trutni przeznaczonych do
inseminacji matek pszczelich w późnej porze
sezonu pszczelarskiego.
 Opracowano modele morfologiczne rasy
kaukaskiej, kraińskiej i środkowo-europejskiej,
na podstawie których prowadzona jest ocena
przynależ
ności
rasowej
pszczół
selekcjonowanych populacji w pasiekach
hodowlanych na terenie Polski.
 Opracowano tabele prognozowania wielkości
porażenia rodzin pszczelich przez Varroa
destructor na podstawie letniej, naturalnej
śmiertelności pasożyta.

Ramka hodowlana
z matecznikami

 Określono wielkośćdawki substancji aktywnej
w preparatach zwalczających pasożyta Varroa
destructor i badano ich terenowąskuteczność.
Efektem tych badań był
a produkcja przez
Zakł
ady Przemysł
u Bioweterynaryjnego w
Puł
awach krajowych środków przeciwko
warrozie, takich jak – Warrosekt, Apiwarol AS,
Fluwarol i Apifos.

Skrzydł
a pszczoł
y
do oceny morfologicznej
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