
والت پرورش ملکه زنبور عسل س   

حاصل بکرزايي كدام مورد مي باشد؟ .1  

كارگر د(                    ب( نر          ج( ملکه              ملکه وكارگر الف(

.در چه صورت با  يتیم كردن كندو تولید شاخون مي شود ؟ 2  

 الف( وجود الرو كارگريک الي سه روزه 

ب( وجود شفیره كارگری  

ج(   وجود الرو نر يک روزه   

وجود ملکه جوان جديد د(  

 3. برای پرورش ملکه الرو پیوندی از چه كندويي انتخاب ن مي شود ؟   

مقاوم در مقابل بیماری د(      زمستان گذران خوب ج(             بچه ده زياد ب(         كندوی ارام  الف( 

. در صورت مرگ ملکه وتولید شاخون به اين حالت تولید چه مي نامند ؟ 4

 الف( اضطراری            ب( جانشیني                ج( تکثیر                      د( دوبل 

منظور از پیوند دوبل چیست ؟ . 5  

دو الرو در يک سلول پرورش يابند  الف(   

  تعويض الرو قبلي با الرو جديد ب( 

ايجاد دو سلول ملکه در كنار هم  ج(   

پیوند زدن دو شاخون به يک شان د(

پیوندی انتخاب مي   . شروع كننده  ها معموال در چند ساعت ابتدايي به عنوان مراقب از الروهای6

؟شوند   

ساعت 120 د(                    36الي 24ج(             ساعت 4الي 2ب(      ساعت2الي  1الف( 

 7.  كدام جزو شرايط طبیعي  پرورش ملکه نیست  ؟ 

برش كماني د(                        جا نشیني  ج(              اضطراری   ب(                تکثیر الف(  

. منظور از كلني مادری چیست ؟8  

كلني تولید كننده زنبور پرستار ب(            كلني تولید كننده الرو پیوند الف(   

كلني نگهدارنده الرو پیوندی  د(                 كلني تولید كننده شاخونج(  

. ارتفاع سلول پیوند بهتر است چند سانتي متر باشد؟   9  

سانتي متر  1د(    سانتي متر               0/ 25ج(           سانتي متر  5ب(       سانتي متر  31الف(  

.برای پرورش ملکه وجود كدام مورد ضروری مي باشد؟10  

همه موارد  د(        وجمعیت كافي   دمای كافيج(             مناسب شهد ب(                        گرده الف(  ww
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.منظور از پیوند تر چیست؟11  

له رويال انجام گیرد ژ الف( پیوند در محیط مرطوب انجام گیرد                       ب(پیوندی كه با وجود 

اتصال شاخون به نقطه عسل دار يک شان  نجام مي گیرد        د(اج(پیوندی كه با الروهای خیس شده 

. بهترين موم برای تولید ملکه كدام مورد مي باشد ؟12  

موم خالص   د(         موم مركب  ج(                       موم ذوب شده  ب(       موم گرده دار  الف(   

. برای انکه موم به بدنه قالب نچسبد از چه ماده ای استفاده مي كنیم؟ 13  

ابونكف ص د(      چربي حیواني خالصج(                         بره موم ب(                 پارفین الف(  

.روش تهیه الرو مناسب برای پیوند كدام مورد است؟14  

روش جستجو الف(   

قرار دادن شان مناسب در كندوی مادری ب(     

  محبوس كردن ملکه روی يک قاب ج(  

همه موارد  د(  

است؟شانه .كلني شروع كننده بدون سوراخ پرواز چند 15  

شانه   9  د(                         شانه   5ج(                    شانه    8ب(                شانه  10 الف(

. كلني شروع كننده بدون سوراخ پرواز در كجا نگهداری مي شود؟ 16  

در زير سايه  د(               محیط پر گل گیاهج(      در زنبورستان  ب(        تاريکخانهالف(   

.سلولهای پیوندی در كدام كلني تا مرحله شفیره گي پیش مي روند؟ 17  

شروع كننده با سوراخ پرواز   د(    شروع كننده وخاتمه دهنده ج(     خاتمه دهندهب(    شروع كننده  الف(

.اختالف دوره تکامل ملکه ونر چند روز مي باشد؟18  

روز  24 د(                            روز 12ج(                      روز 8ب(                 روز 30الف(   

منظور از كندوهای پدری چیست؟ . 19

پرورش ملکه  كندوی پرجمعیت الف( 

پرورش ملکه   كندوی نر زا شده ب( 

پرورش ملکه  كندوی تولید كننده نرهای مناسبج(  

كندوی تولید كننده نرها پیوندی پرورش ملکه   د(

در زنبورستان كدام مورد مي باشد؟ های مناسب .يکي از روشهای تهیه نر20  

استفاده از شانهای مخصوص نر ريزی  د(پیوند نر       ج(    استفاده از پنجره ملکه  ب(    تله نر گیر الف(  

ز بعد از تولد انجام مي گیرد؟ . در صورت مساعد بودن شرايط جفت گیری ملکه چند رو21  

wwروز 1د(                           روز 7تا  3  ج(          روز 16ب(                 روز 24الف(   
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