TEST – STARŠÍ ŽÁCI
1. Materiál k filtrování medu se nazývá
a) filtrak

b) whatmann

c) uhelon

2. Látka, jejíž obsah je dokladem přehřátí medu má zkratku
a) PCB

b) HCH

c) HMF

3. Buňky v plástech tmavnou v důsledku
a) uložení medovicového medu
b) uložení tmavého pylu
c) neodstranění košilek po vylíhlém plodu

4. Mezi nástavkové úly nepatří úl
a) Budečák

b) Tachovák

c) Langstroth

b) 100 mg

c) 200 mg

5. Včelí dělnice váží přibližně
a) 50 mg

6. Včelaři v ČR chovají včelstva geografické rasy
a) kraňské

b) kavkazské

c) středoevropské

7. Zvuk, který vydávají matky v době rojové nálady, se označuje jako
a) kvokání a broukání

b) kvákání a týtání

c) cvrkání a vrzání

b) v Nasavrkách u Chrudimi

c) v Novém Kníně

8. První včelařská škola byla
a) v Dole u Libčic

9. Tzv. kruhový tanec používá včela k označení zdrojů snůšky, která je
a) do 100 m

b) 1 – 2 km

c) více než 2 km

b) Malphigických trubic

c) slinných žláz

10. Mateří kašička je produkt
a) hltanových žláz

11. Nemoci způsobené roztoči jsou
a) nosemóza a amébóza
b) akarinóza a varroáza
c) mor a hniloba

12. Jenterův rámek je pomůcka k
a) získávání pylu

b) odběru propolisu

c) chovu matek

13. Čistý vytavený včelí vosk má barvu
a) žlutou

b) hnědou

c) bílou

14. Konev medu o objemu 25 litrů obsahuje
a) 35 kg medu

b) 20 kg medu

c) 15 kg medu

15. Neklidné včelstvo, včely vířící křidélky, vydávající kvílivý zvuk je příznakem
a) varroázy
b) bezmatečnosti
c) nedostatečného prostoru

16. Významná nařízení – tzv. patenty – podporují chov včel v Čechách a na Moravě vydal (a)
a) Přemysl Otakar II.

b) Marie Terezie

c) Josef II.

17. Mateří mřížku vynalezl ( v roce 1814 )
a) Lorenzo Langstroth

b) Franz von Hruschka

c) Petr Ivanovič Prokopovič

18. K chovu kvalitních matek se používají larvičky
a) jednodenní

b) třídenní

19. Kolik je ve včelstvu matek
a) jedna
b) několik
c) v některých případech mohou být po určitou dobu dvě

c) čtyřdenní

20. Jaký je průměrný počet dělničích buněk na plástu 1dm2 oboustanně
a) 400 – 500

b) 750 – 800

c) 950 – 1000

b) kousací

c) lízací

21. Co je to polyandrie
a) matka se páří s jedním trubcem
b) matka se páří s více trubci
c) život ve společenstvu

22. Jaké ústní ústrojí má včela
a) lízavě savé

23. Časopis Českého svazu včelařů se nazývá
a) Český včelař

b) Moderní včelař

c) Včelařství

b) přejdou do rojové nálady

c) omezí sběr medovice

24. Při nedostatku pylu včelstva
a) omezí plodování

25. Včelařsky významné rostliny kvetou v tomto pořadí
a) líska, slunečnice, pampeliška, lípa
b) pampeliška, lípa, líska, slunečnice
c) líska, pampeliška, lípa, slunečnice

26. Pro chladnutí vytaveného včelího vosku není vhodné použití nádob
a) pozinkovaných nebo železných
b) pocínovaných nebo nerezových
c) smaltovaných nebo plastových

27. Melecitózní med je druhem medu
a) medovicového

b) květového

c) jihoamerického

28. Roztoč Varroa destructor je původem z
a) Asie

b) Ameriky

c) Afriky

29. Vývoj dělnice od položení vajíčka po dospělce trvá
a) 16 dní

b) 21 dní

c) 24 dní

30. Podle normy Český med má kvalitní med obsahovat vody méně než
a) 16%

b) 18%

c) 20%

