IMYB 2016 – Тест /УКРАЇНСЬКА/
1. Скільки приблизно води містить мед?
a. 18 %
b. 25 %
c. 12%
2. Яка температура в центрі розплідної частини гнізда?
a. 22 °C
b. 28 °C
c. 35 °C
3. Як називається залоза, секрет якої служить для орієнтації бджіл за
запахом?
a. Залоза Насонова
b. Лужна залоза
c. Глоткова (гіпофарінгеальна) залоза
4. Що таке varroa?
a. мікоз
b. вірус
c. паразит
5. Яку роль відіграє пилок у життєдіяльності бджіл?
a. джерела білків (протеїнів)
b. джерела вуглеводів
c. використовується для будівництва сот
6. Чому антибіотики не слід використовувати у бджолиних сім᾽ях
a. тому що у бджіл алергія на антибіотики
b. тому що у бджолярів може бути алергія на антибіотики
c. тому що анбіотики можуть потрапити у ланцюг живлення
7. Де бджоли збирають прополіс?
a. з листя
b. з бруньок
c. з квітів
8. Як бджоли використовують прополіс?
a. для закриття отворів та дезінфекції
b. у якості їжі для личинок
c. для виробництва маточного молочка
9. З якою метою бджолярі використовують мурашину кислоту?
a. для дезінфекції рамок
b. для боротьби з великою восковою міллю
c. для лікування варроатозу
10. Скільки триває розвиток матки (від яйця до дорослої особини)?
a. 16 днів
b. 21 день
c. 24 дні
11. Більше яєць у комірку відкладає:
a. стара матка
b. молода матка
c. трутовка
12. Скільки сперматозоїдів міститься у сперматеці молодої матки?
a. 2 мільйони
b. 6 мільйонів
www.icyb.cz

c. 1 мільйон
13. Скільки яєць здатна відкласти матка за один день?
a. 1500 яєць
b. 500 яєць
c. 750 яєць
14. Скільки очей у бджоли?
a. 5 очей
b. 6 очей
c. 2 ока
15. Яка перша дія бджоли безпосередньо після вилуплення?
a. споживання меду та ріст
b. виліт з вулика та пошуки джерел меду (медозбір)
c. оцищення комірки, у якій вона вилупилася
16. Якого кольору тілесна речовина (гемолімфа) бджоли?
a. червоного
b. білого
c. безбарвного
17. Де бджолина сім᾽я зберігає мед?
a. у рамці під розплодом
b. над розплодом
c. у розплідній частині гнізда
d. перед розплідною частиною гнізда
18. Скільки особин налічується у 1 кілограмі бджіл?
a. 32000 бджіл
b. 24000 бджіл
c. 17000 бджіл
d. 11000 бджіл
19. Як називається Всесвітня Федерація Асоціацій Бджолярів?
a. FIS
b. FIFA
c. IOC
d. Apimondia
20. Що не належить до продуктів бджільництва?
a. мед
b. бджолиний віск
c. нектар
d. бджолина отрута
21. До якого ряду комах належать бджоли?
a. Hymenoptera
b. Apidoptera
c. Apidae
d. Lepidoptera
22. Температура плавління бджолиного воску:
a. 46 °C
b. 64 °C
c. 76 °C
d. 84 °C
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23. Бджолина сім᾽я, що обліпила дерево, це:
a. м᾽яч, куля
b. рій
c. група
24. Яка особина з бджолиної сім᾽ї не гине після використання жала?
a. матка
b. трутень
c. робоча бджола
25. Що таке партеногенез?
a. розмноження з заплідненням яйцеклітин
b. розмноження без запліднення яйцеклітин
c. розмноження з заплідненням і без запліднення яйцеклітин
26. Коли бджоли виробляють найбільше воску?
a. від 5 до 11 дня життя бджоли
b. від 3 до 9 дня життя бджоли
c. від 10 до 16 дня життя бджоли
27. Якого кольору самці Varroa destruktor?
a. коричневого
b. чорного
c. світло-сірого
28. Який орган бджоли вражається при нозематозі?
a. екзоскелет
b. кишечник
c. нервова система
29. При якій зовнішній температурі розбивається зимовий клуб бджіл і
розпочинається збір пилку та нектару?
a. 6 °C
b. 12 °C
c. 19 °C
30. Бджоли збирають пилок. У якій частині квітки утворюється пилок?
a. приймочка
b. чашолисток
c. маточка
d. пиляк
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