IMYB 2016 – Testas /LIETUVOS/
1. Koks yra apytiksliai vandens kiekis meduje?
a. 18 %
b. 25 %
c. 12%
2. Kokia yra temperatūra vaisiaus kūno viduryje?
a. 22 °C
b. 28 °C
c. 35 °C
3. Koks yra liaukos pavadinimas, pagal kurios sekretą vyksta bičių orientacija?
a. Kvapni liauka
b. Nuodų liauka
c. Bičių pienelį gaminanti liauka
4. Kas yra varroa?
a. grybelinė liga
b. virusas
c. parazitas
5. Kokią reikšmę turi žiedadulkės bitinėms?
a. yra baltymų (proteinų) šaltiniu
b. yra angliavandenių šaltiniu
c. naudojamos korių gamybai
6. Kodėl bitininkystėje neturėtų būti naudojami antibiotikai?
a. nes bitės turi alergiją antibiotikams
b. nes bitininkai gali turėti alergiją antibiotikams
c. nes antibiotikai gali patekti į maisto produktų pardavimo tinklą
7. Kur bitės randa propoli (pikis, bičių klijai)?
a. ant lapų
b. ant pumpurų
c. ant žiedų
8. Kam bitės naudoja propoli?
a. klijavimui ir dezinfekcijai
b. kaip maistą lervoms
c. bičių pienelio gamybai
9. Kam bitininkas naudoja skruzdėlių rūgštį?
a. rėmelių dezinfekcijai
b. kovai su vaško kandimis
c. Varozės gydymui
10. Kaip ilgai trunka motinėlės vystymasis (nuo kiaušinėlio iki suaugusio vieneto)?
a. 16 dienų
b. 21 dieną
c. 24 dienas
11. Kelis kiaušinėlius deda:
a. sena motina
b. jauna motinėlė
c. darbininkė
12. Kiek jauna motinėlė turi spermijų saugomų „spermatekoje“?
a. 2 milijonus
b. 6 milijonus
c. 1 milijoną
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13. Kiek kiaušinėlių gali per vieną dieną pridėti motinėlė?
a. 1500 kiaušinėlių
b. 500 kiaušinėlių
c. 750 kiaušinėlių
14. Kiek akių turi bitė?
a. 5 akis
b. 6 akis
c. 2 akis
15. Ką daro bitė po išsiritimo?
a. valgo medų ir auga
b. išskrenda iš avilio ir ieško medaus šaltinių
c. valo ląstelę iš kurios išsirito
16. Kokios spalvos yra bitės kūno skystis?
a. raudonos
b. baltos
c. bespalvis
17. Kur yra avilyje medus?
a. rėmelyje po vaisiumi
b. virš vaisiaus
c. vaisiaus kūne
d. prieš vaisiaus kūną
18. Kiek yra bičių 1 kg ?
a. 32000 bičių
b. 24000 bičių
c. 17000 bičių
d. 11000 bičių
19. Koks yra tarptautinės bitininkų asociacijos pavadinimas?
a. FIS
b. FIFA
c. IOC
d. Apimondia
20. Kas yra nelaikoma bičių produktu?
a. medus
b. bičių vaškas
c. nektaras
d. bičių nuodai
21. Kuriems vabzdžiams yra priskiriamos bitės?
a. Hymenoptera
b. Apidoptera
c. Apidae
d. Lepidoptera
22. Bičių vaško tirpimo temperatūra:
a. 46 °C
b. 64 °C
c. 76 °C
d. 84 °C
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23. Medyje rastos bitės turi formą:
a. kamuolio, ritinio
b. spiečiaus
c. grupės
24. Kuri iš bičių įkandusi nemiršta ?
a. motina
b. tanas
c. darbininkė
25. Kas yra partenogeneze?
a. reprodukcija iš apvaisintų kiaušialąsčių
b. reprodukcija iš neapvaisintų kiaušialąsčių
c. reprodukcija iš apvaisintų ir neapvaisintų kiaušialąsčių
26. Kada bitės gamina daugiausia vaško?
a. nuo 5. iki 11. bitės gyvenimo dienos
b. nuo 3. iki 9. bitės gyvenimo dienos
c. nuo 10. iki 16. bitės gyvenimo dienos
27. Kokios spalvos yra patinai Varroa destruktor?
a. rudos
b. juodos
c. pilkai baltos
28. Kokį bitės organą užpuola parazitas Nosema?
a. egzoskeletą
b. virškinamąjį traktą
c. nervų sistemą
29. Prie kokios lauko temperatūros po žiemos bitės pradeda rinkti žiedadulkes ir
nektarą?
a. 6 °C
b. 12 °C
c. 19 °C
30. Bitės renka žiedadulkes. Kurioje žiedo dalyje yra žiedadulkė?
a. žiedkotyje
b. vainiklapiuose
c. piestelėje
d. kuokeliuose
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