Porozumienie
w sprawie współpracy w zakresie realizacji programów ochrony zasobów genetycznych
pszczół

rasy środkowoeuropejskiej i kraińskiej

zawarte w dniu 14.11.2014 pomiędzy:
Instytutem Zootechniki- Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie,

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, realizującym zadania z zakresu ochrony zasobów genetycznych
zwierząt

gospodarskich, reprezentowanym przez:

Pana prof. dr hab. Eugeniusza Herbuta - Dyrektora Instytutu,
a

Krajowym

Centrum

prowadzącym księgi

Zwierząt,

Hodowli

ul.

Sokołowska

3,

01-142

Warszawa,

dla linii hodowlanych pszczół, reprezentowanym przez:

Pana Leszka Sobolewskiego - Dyrektora KCHZ.

Strony porozumienia
różnorodności

genetycznej

w tym zakresie
o

doceniając

Różnorodności

zwierząt

wynikające

Biologicznej

zrównoważonego

znaczeme ochrony i

mając

gospodarskich oraz

zgodny zamiar i

programów ochrony zasobów genetycznych

pszczół

Augustowska, Kampinoska i Północna oraz rasy

względzie zobowiązania

Rzeczpospolitą

z ratyfikowanej przez
wyrażają

na

rasy

kraińskiej

użytkowania

Polską

wolę współpracy

Konwencji
w realizacji

środkowoeuropejskiej

linii: Asta,

linii Dobra.

§l.
Zakres

współpracy

określone

z

oraz zadania realizowane przez obie strony porozurmema

w "Procedurach oraz trybie

realizacją

sporządzania

i obiegu dokumentów

programów ochrony zasobów genetycznych

pszczół

rasy

zostały

związanych

środkowoeuropejskiej

linii: Asta, Augustowska, Kampinoska i Północna oraz rasy kraińskiej linii Dobra.
§2.

Obie strony porozumienia
pszczół

rasy

będą podejmowały działania

środkowoeuropejskiej

na rzecz promocji i rozwoju populacji

linii: Asta, Augustowska, Kampinoska i

Północna

rasy kraińskiej linii Dobra.

§3.
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia mogą

nastąpić

§4.

Porozumienie zostaje zawarte na czas

nieokreślony .

w formie pisemnego aneksu.

oraz

§5.

Traci moc porozumienie w sprawie

współpracy

hodowlanych ochrony zasobów genetycznych
w dniu 25.08. 2011 r.
Hodowli

pomiędzy

pszczół

w zakresie realizacji programów
rasy

środkowoeuropejskiej

zawarte

Instytutem Zootechniki w Krakowie a Krajowym Centrum

Zwierząt.

PODPISY:

Krajowe Centrum
Hodowli

Zwierząt

Instytut Zootechniki,
Państwowy

Instytut Badawczy

Prof. dr hab. Eugemusz Herbut

Aneks nr 112016
do Porozumienia
z dnia 14.11.2014 roku

w sprawie współpracy w zakresie realizacji programów ochrony zasobów genetycznych
pszczół

zawarty w dniu

środkowoeuropejskiej

i kraińskiej

P.f .t.O.CR . .V!.1.~. (pomiędzy:

Instytutem Zootechniki -

Państwowym

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków,
zwierząt

rasy

Instytutem Badawczym w Krakowie,

realizującym

zadania z zakresu ochrony zasobów genetycznych

gospodarskich, reprezentowanym przez:

Pana prof. dr hab. Eugeniusza Herbuta - Dyrektora Instytutu,
a

Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt, ul.
prowadzącym księgi

Sokołowska

3, 01-142 Warszawa,

dla linii hodowlanych pszczół, reprezentowanym przez:

Pana Leszka Sobolewskiego - Dyrektora KCHZ.

§l.
"Procedury oraz tryb

sporządzania

ochrony zasobów genetycznych
Kampinoska i

Północna

i obiegu dokumentów

pszczół

oraz rasy

rasy

związanych

środkowoeuropejskiej

kraińskiej

linii Dobra "

z

realizacją

linii: Asta, Augustowska,

otrzymują

brzmienie

w załączniku do tego Aneksu.

§ 2.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

PODPISY:
Krajowe Centrum
Hodowli

Zwierząt:

Instytut Zootechniki Państwowy

programów

Instytut Badawczy

określone

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Procedury oraz tryb sporządzania i obiegu dokumentów
związanych z realizacją programów ochrony zasobów genetycznych
pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii: Asta, Augustowska,
Kampinoska, Północna oraz rasy kraińskiej linii Dobra.

I. Koordynacja i nadzór nad

realizacją

programów ochrony.

l. Za koordynację i realizację programów ochrony zasobów genetycznych pszczół
odpowiedzialny jest Instytut Zootechniki PIB. Koordynację oraz nadzór nad realizacją
programu sprawuje koordynator ds. ochrony zasobów genetycznych pszczół, zwany dalej
koordynatoremIZ PIB.
2. Zasady uczestnictwa w programie ochrony pszczelarzy utrzymujących stada
zachowawcze określa umowa zawarta pomiędzy właścicielem pasieki a Instytutem
Zootechniki PIB. Umowa zawieranajest na czas nieokreślony .
3. Włączanie nowych stad zachowawczych do programu ochrony odbywa się na wniosek
właściciela pasieki złożony do IZ PIB za pośrednictwem podmiotu utrzymującego stado
zachowawcze wiodące danej linii. Wniosek jest poświadczany przez podmiot
prowadzący księgi i ocenę wartości hodowlanej i użytkowej pszczół w zakresie
prawidłowości pochodzenia matek pszczelich zgłaszanych do uczestnictwa w programie
oraz poddania matek ocenie wartości użytkowej.
4. Do programu ochrony w danym roku kalendarzowym mogą zostać włączone stada
zgłoszone i objęte oceną w terminie najpóźniej do 30 czerwca; stada zgłoszone po tym
terminie będą mogły być włączone do programu w następnym roku kalendarzowym.
S. Kwalifikacja matek pszczelich w stadach zachowawczych do udziału w programie
ochrony dokonywana jest przez koordynatora IZ PIB na podstawie wykazów matek
pszczelich sporządzonych w wyniku przeglądów przeprowadzonych w celu stwierdzenia
stanu matek na dzień l września. Koordynator IZ PIB dokonuje kwalifikacji po
otrzymaniu wykazów z wszystkich stad zachowawczych danej linii.

II. Prowadzenie oceny wartości

użytkowej

i hodowlanej.

l . Ocena wartości użytkowej i hodowlanej pszczół oraz wpisy do ksiąg dla linii
hodowlanych pszczół prowadzone są przez upoważnionych specjalistów ds. hodowli
pszczół Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, zwanych dalej specjalistami KCHZ.
2. Ocena stacjonarna w stadach zachowawczych prowadzona jest zgodnie z
obowiązującymi przepisami i obejmuje cechy określone w programach hodowlanych
ochrony zasobów genetycznych pszczół poszczególnych linii hodowlanych.
3. Dokumenty dotyczące oceny wartości użytkowej i hodowlanej przechowywane są w
aktach Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt oraz podmiotu utrzymującego stado
wiodące.
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III. Przeglądy pasiek stad zachowawczych.
l. W pasiekach stad zachowawczych

objętych

programami ochrony zasobów genetycznych
pszczół są prowadzone przeglądy przez specjalistów KCHZ oraz koordynatora IZ PIB.
2. Przeglądy przeprowadzane i dokumentowane są zgodnie z Zasadami prowadzenia przez
KCHZ stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczół i Regulaminem
wpisu matek pszczelich do ksiąg dla linii hodowlanych pszczół , z możliwością
rozszerzenia ich zakresu zgodnie z programami ochrony zasobów genetycznych pszczół.
3. Specjalista KCHZ przeprowadza przeglądy każdego stada zachowawczego w celu:
a) identyfikacji matek pszczelich do oceny stacjonarnej oraz do rozrodu i reprodukcji, w
terminie: nie później niż do 30 czerwca; stanowiący podstawę do kwalifikowania
matek pszczelich jako materiału matecznego i ojcowskiego,
b) lustracji rodzin pszczelich w trakcie oceny stacjonarnej ,
c) lustracji rodzin pszczelich oraz sprawdzenia dokumentacji w celu stwierdzenia stanu
matek pszczelich na dzień l września, przeprowadzanej w terminie l - 30 września;
stwierdzony stanjest dokumentowany wykazem matek pszczelich (wzór- załącznik nr
l)
4. Wykaz matek pszczelich stwierdzający stan matek pszczelich na dzień l września (wzórzałącznik nr l) w dwóch egzemplarzach, potwierdzonych przez specjalistę KCHZ,
przesyłany jest do Instytutu Zootechniki PIB w celu dokonania kwalifikacji matek do
udziału w programie ochrony. Po dokonaniu kwalifikacji koordynator IZ PIB wystawia
zaświadczenie o realizacji programu ochrony zasobów genetycznych i przesyła je do
hodowcy wraz z l egzemplarzem wykazu matek pszczelich z potwierdzoną kwalifikacją
do programu ochrony.
IV. Przeglądy pasiek w rejonach hodowli zachowawczej.
Realizacja programów ochrony dla linii M Augustowska, M Kampinoska oraz car Dobra
opiera się na współpracy z podmiotami utrzymującymi pasieki w rejonach hodowli
zachowawczej na terenach naturalnego występowania pszczół tych linii. W przeglądach
pasiek prowadzonych przez pracowników podmiotów utrzymujących stada zachowawcze
wiodące mogą brać udział specjaliści KCHZ oraz koordynator IZ PIB.
l. Strefa centralna rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich:
a) podmiot utrzymujący pasiekę w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej
pszczół augustowskich sporządza oświadczenie o stanie zazimowania pasieki na
dzień l września danego roku, według wzoru podanego w załączniku nr 2.
b) podmiot utrzymujący stado zachowawcze wiodące linii M Augustowska
przeprowadza w okresie od l do 30 września danego roku przeglądy pasiek w
strefie centralnej w celu stwierdzenia stanu rodzin pszczelich na dzień l września i
jego zgodności z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie a). Kopie
oświadczeń przechowywane są w aktach podmiotu utrzymującego stado wiodące.
c) oświadczenia o stanie zazimowania pasieki na dzień l września potwierdzone
przez przedstawiciela podmiotu utrzymującego stado zachowawcze wiodące
przesyłane są do IZ PIB w celu kwalifikacji pasiek do udziału w programie
ochrony. Po dokonaniu kwalifikacji koordynator IZ PIB wystawia zaświadczenie o
realizacji programu ochrony zasobów genetycznych i przekazuje je do właściciela
pasieki za pośrednictwem podmiotu utrzymującego stado zachowawcze wiodące.
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2. Strefa izolacyjna rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich oraz rejon
hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich i linii car Dobra.
a) podmioty utrzymujące stada zachowawcze wiodące przeprowadzają w okresie od
l do 30 września, na wniosek lub za zgodą posiadacza pasieki, przeglądy w celu
identyfikacji w rodzinach pszczelich matek zakupionych w latach poprzednich w
stadzie zachowawczym wiodącym . Z przeglądów tych sporządzane są protokoły
(wg wzoru w załączniku nr 3), które przesyłane są do IZ PIB w celu kwalifikacji
matek do udziału w programie ochrony. Po dokonaniu kwalifikacji koordynator IZ
PIB wystawia zaświadczenie o realizacji programu ochrony zasobów
genetycznych i przesyła je do właściciela pasieki za pośrednictwem stada
wiodącego.

3. Koordynator IZ PIB dokonuje kwalifikacji po otrzymaniu z podmiotu utrzymującego
stado wiodące protokołów/oświadczeń dotyczących wszystkich, spełniających
warunki współpracy w danym roku, pasiek w rejonach hodowli zachowawczej.
4. Podmioty utrzymujące stada zachowawcze wiodące przeprowadzają w sezonie oceny
przeglądy pasiek u podmiotów na terenie rejonów hodowli zachowawczej w celu
wyszukiwania
materiału
hodowlanego
w
populacjach
naturalnych.
Z przeglądów tych sporządzane są notatki podpisane przez prowadzącego przegląd
oraz właściciela pasieki zawierające datę oraz opis spostrzeżeń i czynności
dokonanych w rodzinach pszczelich.

V. Dokumentacja i sprawozdawczość w stadach zachowawczych wiodących.
l. Realizacja programu przez hodowcę w pasiece podmiotu utrzymującego stado
zachowawcze wiodące powinna być dokumentowana:
a) w ewidencji hodowlanej,
b) w dokumentacji pasiecznej w zakresie czynności wykonywanych w rodzinach
pszczelich w pasiekach stada zachowawczego,
c) w inny sposób, w formie pisemnej , w zakresie czynności nieobjętych ww.
dokumentacją, np. pobieranie próbek do badań morfologicznych, itp.
2. Podmiot utrzymujący stado zachowawcze wiodące corocznie w terminie do 31 marca
składa do Instytutu Zootechniki PIB harmonogram realizacji zadań na dany rok (wzór
- załącznik nr 4) zgodnie z zakresem przewidzianym w programie ochrony zasobów
genetycznych danej linii pszczół. Koordynator IZ PIB, po zaakceptowaniu
harmonogramu przesyła jeden egzemplarz do KCHZ.
3. Podmiot utrzymujący stado zachowawcze wiodące składa do Instytutu Zootechniki
PIB roczne sprawozdanie z realizacji programu ochrony zasobów genetycznych danej
linii pszczół (wzór- załącznik nr 5) w terminie do 28 lutego następnego roku.
Sprawozdanie powinno zawierać między innymi:
a) opis wykonania zadań określonych w harmonogramie na dany rok,
b) analizę wyników oceny stacjonarnej , fenotypowej i morfologicznej ,
c) wyniki przeglądu prowadzonego przez specjalistę KCHZ, dotyczącego realizacji
zadań wynikających z programu ochrony przez stada wiodące , zgodnie z
harmonogramem prac zaakceptowanych przez Instytutu Zootechniki PIB
d) informacje o sytuacji
pasiek w rejonach hodowli zachowawczej lub
poszczególnych ich strefach.
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Dwa egzemplarze sprawozdania z wykonania zadań parafowane przez specjalistę
KCHZ są przesyłane do Instytutu Zootechniki PIB. Koordynator IZ PIB, po
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z harmonogramem, wystawia
zaświadczenie o realizacji programu ochrony zasobów genetycznych i przesyła je do
podmiotu utrzymującego stado zachowawcze wiodące wraz z jednym egzemplarzem
zaakceptowanego sprawozdania.
Sprawozdanie roczne stanowi podstawę do oceny realizacji programu przez Grupę
Roboczą ds. ochrony zasobów genetycznych pszczół.

Załączniki:

l.
2.
3.
4.
5.

Wzór wykazu matek pszczelich zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony.
Wzór oświadczenia posiadacza pasieki w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół
augustowskich.
Wzór protokołu z przeglądu rodzin pszczelich i identyfikacji matek pszczelich.
Wzór harmonogramu realizacji przez stado zachowawcze wiodące zadań określonych w programie
ochrony zasobów genetycznych pszczół.
Wzór sprawozdania z realizacji programu ochrony zasobów genetycznych pszczół.

ot. O~. /LJIG f' .
Krajowe Centrum
Hodowli Zwierząt:

Instytut Zootechniki
Państwowy Instytut Badawczy:

INSTYTUT ZOOTECHNIKI

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
31-04 7 Kraków, ul. Sarego 2
teł. I 2 357 27 00, 12 357 28 00
fax . 12 285 67 33
NlP 675-000-21-30 Regon 000079728
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Załącznik

WZÓR

nr l

...... .. ..... .... .. ...dnia .... ....... ... ..

Stado zachowawcze ..... . ............ .. .

(instytucja l

imię

i nazwisko)

(dokładny adres posiadacza)
(dokładny

adres pasieki)

Wykaz matek pszczelich zgłaszanych do uczestnictwa
w programie ochrony zasobów genetycznych
pszczół rasy .............................. .
linii ........... ........... ..
Stan na dzień: ... ... .... ..
L. p.

Numer
ula

Numer
hodowlany

Oznakowanie

Nurnerw
księdze,
jeżeli

jest
nadany

podpis posiadacza pasieki

Przeznaczenie
matki
(os- ocena
stacjonarna;
m - mateczna,
o- ojcowska)

Pochodzenie
Kwalifikacja
po matce:
onasieniona
do udziału w
nr hodowlany l nr
trutniami
programie
w księdze
(matka ojcowska)
ochrony 1
nr hodowlany l nr
w księdze

pieczęć

i podpis specjalisty KCHZ

Do udziału w programie zakwalifikowano: ......................... szt. matek pszczelich

data, pieczęć i podpis specjalisty IZ PIB
1

wypełnia

specjalista IZ PIB

Załącznik

WZÓR

nr 2

................................ dn ............... .. ......... ..
(imię

i nazwisko)

(miejsce zamieszkania)
(dokładny

adres pasieki)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że

pszczół

a)

rasy

posiadam

pasiekę

środkowoeuropejskiej

rozporządzenie

na terenie strefy centralnej rejonu hodowli zachowawczej
działającego

linii Augustowska

w oparciu o:

Nr 56/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie dopuszczenia

utrzymywania pszczół rasy

środkowoeuropejskiej

linii Augustowska w

części

województwa

podlaskiego,

b) program ochrony zasobów genetycznych

pszczół

rasy

środkowoeuropejskiej

Augustowska zatwierdzony do realizacji przez Instytut Zootechniki-

Państwowy

linii M
Instytut

Badawczy w Krakowie
i podejmuję/kontynuuję 1 współpracę w realizacji programu ochrony zasobów genetycznych
pszczół

linii M Augustowska.

Zobowiązuję się

do:

l) przestrzegania

przepisów

administracyjnych

obowiązujących

w

rejonie

hodowli

zachowawczej,
2)

udostępniania

pasieki do przeprowadzenia przez osoby uprawmone lustracji rodzin

pszczelich i pobierania próbek pszczół lub czerwiu,
3) nie ograniczania odchowu trutni w rodzinach pszczelich,
4) stosowania profilaktyki weterynaryjnej i
wiodącego

i podmiotu

wypełniania zaleceń lustrujących

prowadzącego ocenę pszczół

oraz

księgi

ze strony stada

dla linii hodowlanych

pszczół,

5) uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez stado zachowawcze

wiodące,

6) prowadzenia wymiany matek zgodnie z zaleceniam"1 stada zachowawczego wiodącego.
Według

stanu na

................ szt.
pszczół

dzień

(słownie

l

września

201.. ... roku posiadam

(zazimowałem/am

w pasiece)

szt.......................................................................... ) rodzin pszczelich

Augustowskich właściwych dla ww. rejonu.

podpis posiadacza pasieki
1 niepotrzebne skreślić

l

Potwierdza się, że podany stan ... ........ szt. rodzin pszczelich spełniających warunki określone
w programie ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M
Augustowska utrzymywanych w pasiece zlokalizowanej w strefie centralnej rejonu hodowli
zachowawczej pszczół Augustowskich jest zgodny ze stanem stwierdzonym w czasie
przeglądu w dniu ..... ... ... ..... ..... ... ... 20 l .... r.
Uwagi:

data, podpis

dokonującego przeglądu

data, pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela
podmiotu utrzymującego stado zachowawcze wiodące
linii M Augustowska

Do

udziału

w programie ochrony zasobów genetycznych

pszczół

rasy

środkowoeuropejskiej

linii Augustowska zakwalifikowano: ......................... szt. matek pszczelich

data, pieczęć i podpis specjalisty JZ PIB

2

Załącznik

WZÓR

nr 3
PROTOKÓŁ

z przeglądu rodzin pszczelich i identyfikacji matek pszczelich
rasy ........... ... .......... linii hodowlanej
przeprowadzonego w dniu ....... .................. .. ... .... . przez:
imię

i nazwisko, nazwajednostki/pieczęć

w pasiece należącej do: .. ... ..... .. .................. ................ .. ... .............. ... ....... .................... .. ............. .
imię

i nazwisko posiadacza pasieki

zlokalizowanej w
adres pasieki

W pasiece znajdują

się niżej

Nr hodowlany

Ogółem

wymienione matki pszczele z linii hodowlanej : ........ .................. .

Znak grzbietowy

zidentyfikowano ........... szt.

Nr ula

(słownie

Uwagi

Kwalifikacja do
udziału w
programie
ochrony 1

szt .......... ... ..... ... ... .. ..... ... ...... .. ......... ) matek

pszczelich pochodzących z linii hodowlanej ............ ~ ................................. .

podpis posiadacza pasieki

pieczę ć,

podpis przedstawiciela stada wiodącego
dokonującego przeglądu

Do

udziału

w programie ochrony zakwalifikowano: ... .. ....... ...... ...... . szt. matek pszczelich

data,

1

wypełnia

specjalista IZ PIB

pieczęć

i podpis specjalisty IZ PIB

Załącznik
pieczęć

WZÓR

nr 4

hodowcy

Harmonogram realizacji przez stado zachowawcze wiodące
w programie ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy
linii
na 201. .. r

zadań określonych

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OOOHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zadanie

00000000 0 00000000000

Zakres
ilościowy

Lp.

Przewidywany
termin
realizacji

Uwagi

(miesiące)

l.
2.
a)
b)
c)
3.

4.
5.

6.

Obsługa

pasieki i rodzin pszczelich
stada zachowawczego wiodącego
Wychów i unasienianie matek na
potrzeby:
stada wiodącego
stad współpracujących
reJonu
Przeglądy pasiek z matkarni pszczelimi
ze stada wiodącego
Przeglądy pasiek w rejonie hodowli
zachowawczej
Ewidencja matek pszczelich w stadzie
wiodącym i współpracujących, w tym
kwalifikacja materiału matecznego i
ojcowskiego
Prowadzenie selekcji i typowanie
materiału do wpisu do księgi w stadzie
wiodącym i stadach współpracujących

w zależności od
liczby zamówień

dotyczy matek z
lat poprzednich
w zależności od
liczby pobranych
prób
dotyczy matek
urodzonych w
ubiegłym roku
JW.

7. Ocena fenotypowa i morfologiczna
rodzin w stadzie wiodącym, stadach
współpracujących i rejonie
8. Obserwacje w ocenie stacjonarnej w
stadzie wiodącym

9. Obserwacje w ocenie stacjonarnej w
stadach współpracujących
10. Szkolenie fachowe pszczelarzy
uczestniczących w programie
11. Reklama i promocja, w tym spotkania z
pszczelarzami

~

data,

pieczątka

sporządzającego

i podpis
harmonogram

Akceptacja:
data, pieczątka i podpis specjalisty IZ PJB

l

Załącznik

WZÓR

nr 5

pieczęć p odm iotu

Sprawozdanie
z realizacji programu ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy
... ............ ............ ...... linii ............................ ..
za rok ...................... .
I.

Liczebność

Lp.
l.
2.
3.

populacji

Stada zachowawcze*

RAZEM
* należy podać

liczbę

matek

20l...r

objętych

20l...r

Plan 20l ... r

programem w poszczególnych stadach zachowawczych

Liczebność

populacji w rejonach lub poszczególnych ich strefach:
(liczba matek pszczelichipasiek w rejonie hodowli zachowawczej , w tym liczebność populacji
naturalnej , liczba matek pszczelich i pasiek z matkami ze stada wiodącego itp. , tendencje ,
zagrożenia, obecność obcych ras i linii pszczół)
Uwagi

dotyczące liczebności

populacji (tendencje, zagrożenia itp.): ..... ..... ..... ................ .. ... .

II. Wyniki oceny fenotypowej populacji
Liczba rodzin poddanych ocenie fenotypowej (stada zachowawcze, rejon, inne) ...... .
Z analizy wyników oceny fenotypowej za rok bieżący i poprzedni wynika: ............. .
III. Wyniki oceny morfologicznej
Liczba pobranych i przekazanych do badań morfologicznych prób (stada zachowawcze,
rejon, inne) .. . ... .
Uwagi dotyczące zmienności cech morfologiczny~h: .... ..... .. ..................... ..... .... ........... .

IV. Wyniki oceny stacjonarnej
Liczba poddanych ocenie matek pszczelich (stado wiodące , stada współpracujące) ..... . .
Z analizy wyników oceny stacjonarnej za rok bieżący i poprzedni wynika: ............. .

V. Uwagi

dotyczące zgodności

cech fenotypowych i biologicznych ze wzorcem linii

l

VI. Analiza rodowodowa

Zestawienie grup matek zazimowanych do rozrodu na .............. rok
załączniku nr .....
Wzór tabeli:
Nr grupy

Pochodzenie

Nr matki

przedstawiono w

Planowane w
r. ...........

po matce nr
hod. l w ks.

unas1emame
trutniami po
grupie /matce

unasieniona od matki nr
hod. l w ks.

Opis kondycyjny grup rodowych pod kątem zaawansowania inbredu (na podstawie
obserwacji przeprowadzonych w sezonie i wyników oceny rozwoju): ............ ......................... .
VII. Kwalifikacja i wpis do księgi hodowlanej.
Zakwalifikowano do wpisu (stado wiodące, stada współpracujące) ...... .
Wpisano do księgi .... .
VIII. Szkolenia i spotkania z pszczelarzami.
Przeprowadzone i zorganizowane szkolenia i spotkania z pszczelarzami .. ..

Uwagi

końcowe:

.... .. ... ... ... .. ...... .... ......................... ..... ........ ....... ....... .......... .... ... .... .... .

data,

pieczątka

sporządzającego

i podpis
sprawozdanie

Potwierdzenie KCHZ:

data, pieczątka i podpis specjalisty KCHZ

Akceptacja:

data, pieczątka i podpis specjalisty !Z PIB

2

