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Lervučių kėlimas



Tinkamos kelti lervutės



Paprastas motinų užauginimo būdas





Bičių motinos dydis



Motinėlės kokybės įvertinimas



Dėslumas geras, bet…



Prasti perai



Cloake board





Lopšeliai apsiūti
šviežiu vašku su

nektaru

Motinėlės lervutės
vystymasis



Bičių dirbtinai auginami lopšeliai



Motinėlių bankas



Bičių šeima tinkama motinų auginimui



Tranų auginimas



Motinų vaisinimas



Natūralios Apis mellifera porūšių kilmės
vietos Europoje



Italijos bitė (Apis mellifera ligustica)



Vidurio Rusijos tamsioji bitė (Apis
mellifera mellifera)



Karnikos bitė (Apis mellifera carnica)



Kaukazo bitė (Apis mellifera caucasica)



Kaukazo bitė (II)



Buckfast`o bitė



Rusijos bitės



Morfometriniai matavimai – įrankis
bičių rasės atitikimui



Selekcija

• Selekcija – kompleksinis mokslas, kai siekiama 
padidinti žemės ūkio gamybos produktyvumą. 
Selekcija padeda sukurti naujas ir pagerinti 
esamas augalų ir gyvūnų veisles. 

• Pagrindinis bičių selekcijos principas – atrinkti
pačias geriausias šeimas, kurių pageidaujamos
charakteristikos vidutinė vertė yra didesnė nei
esamas visos populiacijos vidurkis.





Selekcijos rezultatai per penkias kartas



Sunkumai bičių selekcijoje



Atrinkti pagal motinas ar pagal bites?

Požymis h2motina h2bitės rmotina-bitės

Medus 0,45 0,42 -0,55



Situacija Lietuvoje

Medaus produkcija

Avilių išdėstymas
Bičių sveikatingumas
Ar puikus genotipas?



“Selekcionuota” situacija



Pertrauka 15 min



Diploidinis tranas ir “sušaudyti” perai –
giminingo veisimo rezultatas









Veisimas uždaroje populiacijoje

• Veisimas uždaroje populiacijoje yra toks kai 
nauja genetinė medžiaga neįvedinėjama į 
selekcionuojamą populiaciją.

• Svarbiausia naudojantis šia schema išlaikyti
reikiamą selekcinių šeimų skaičių ir taip
išvengti perų “sušaudymo”, atsirandančio dėl
per mažos lyties genų įvairovės



Populiacivos dydis vs. galimas
generacijų skaičius



Bičių populiacijos dydis vs. generacijų
skaičius



Bičių veisimas uždaroje populiacijoje



Bičių šeimų atrankos kriterijai uždaroje
populiacijoje

• Perų gyvybingumas (>85%);
• Pavasarinis vystymasis (1-5 vertinant lyginant skirtumus

tarp šeimų);
• Bičių ir motinų elgsena (1-5 eliminuojamos piktos, skraidlios

ir neramios bičių šeimos);
• Higieninė elgsena;
• Atsparumas ligoms (su bet kurios ligos požymiais bičių

šeimos šalinamos iš tolesnės atrankos);
• Spietlumas (vertinamas spietiminių lopšelių kiekis 1-5);
• Spalvos atitikimas selekcionuojamai veislei.
• Taip preselekcionuotos motinos atrenkamos ir galiausiai

patikrinamas jų produktyvumas.



Perų gyvybingumo testas



Uždaros populiacijos higieninis testas



Bičių šeimų atrankos kriterijai atviroje
populiacijoje

• Šeimų vystymasis (ruduo pavasaris, vasara - rėmai);

• Bičių piktumas (1-4; ruduo, pavasaris, vasara);

• Tūpėjimas ant korio (1-4; ruduo, pavasaris, vasara);

• Spietlumas (1-4 spietiminiu laiku);

• Medaus produktyvumas (per sezoną gautas medus);

• Natūralus erkių kritimas (2-3 savaites pavasarį);

• Erkėtumo lygis (%);

• Higieninė elgsena (Pin Kill testas 2 kartai per sezoną
% pašalintų dengtų perų).



Skaičiuojamas natūralus erkių kritimas
pavasarį



Pin Kill testas



Pin Kill testo interpretavimas

\



Bičių veisimas atviroje populiacijoje



BLUP atranka



Bičių motinų įvertinimai duomenų
bazėje



Kilmės medis



BLUP modelyje bičių motinų įvertinimui
naudojama visų giminingų šeimų genetinė

informacija
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