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Introdução
A acção Cost COLOSS expressa a necessidade de se obterem “dados internacionais normalizados e fiáveis sobre
perdas de colónias, que possam ser comparados entre países e anos” (Proposta FA0803 de 2008 à Acção Cost).
Após um longo período de discussão, é com prazer que anunciamos que conseguimos obter um conjunto
simples de questões, capazes de nos fornecer esses dados. Irá aperceber‐se ao longo do questionário que
existem dois grupos de questões, um principal e outro opcional.
As questões principais são as que todos os participantes devem responder.
Notará que as datas alvo para as questões principais compreendem o período entre 1 de Outubro de 2009 e 1
de Abril de 2010. Tal poderá não ser o ideal para todas as situações e apicultores, na medida em que as
condições climatéricas podem não permitir levar a cabo a inspecção de colónias a 1 de Abril, Nestes casos a
data de 1 de Maio considera‐se aceitável.
As questões opcionais, podem ser respondidas todas ou apenas parte delas, ficando esse critério totalmente à
sua consideração. Entendemos que nem todas as questões são apropriadas a todas as regiões. Deve sentir‐se
completamente à vontade para nos fornecer mais informações caso as considere importantes para definir a
sua situação.
Termos e definições
O questionário COLOSS tem como objectivo realizar um estudo que permita comparar as perdas de colónias de
abelhas, ao mesmo tempo que pretende relacionar os factores que motivam essa perda, entre múltiplas
regiões e países. Para assegurar que a intenção por detrás de todas as questões é entendida por todos os
participantes, foram desenvolvidos os seguintes pontos de clarificação.
1. O questionário é dirigido a colónias que podem ser produtivas. Por colónia produtiva entende‐se
aquela colónia que pode ser utilizada para a produção de mel ou para a prestação de serviços de
polinização. O termo produtiva pode ser substituído por ‘viável’ nas questões relevantes
2. Na questão principal nº 1, deve indicar a região agrária (DRAP) a que pertence
3. As datas de 1 de Outubro de 2009 e 1 de Abril de 2010 em todas as questões (opcionais e principais),
podem ser substituídas por 1 de Setembro de 2009 e 1 de Maio de 2010, se tal for da sua
conveniência.
4. Na questão principal E6, “quantas colónias”, pode ser substituído por “qual a percentagem”.
5. Na questão O8 é apresentada uma lista de subespécies de Apis mellifera. O participante pode
acrescentar outras que não estejam representadas na lista, bem como remover outros que não
estejam presentes na população alvo.
6. Na questão O15 é apresentada uma lista de possíveis causas para as perdas de colónias. O participante
acrescentar causas que não estejam presentes, remover os itens que não considere de interesse para
a população alvo, ou não escolher nenhum dos factores listados.
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Por favor leia atentamente as instruções antes de preencher as respostas

GRUPO DE QUESTÕES PRINCIPAIS
Informação do Apicultor
E1
E2

Região
País
Questionário

E3

Quantas colónias produtivas tinha a 1 de Outubro de 2009?

E4

Quantas colónias produtivas tinha a 1 de Abril de 2010?

E5

Quantos desdobramentos ou núcleos fez/comprou entre 1 de Outubro de 2009 e 1 de Abril de
2010?

E6

Quantas das suas colónias ou núcleos vendeu ou perdeu neste período?

E7

Quantas das suas colónias que morreram entre 1 de Outubro de 2009 e 1 de Abril de 2010 , não
apresentavam abelhas mortas nos quadros nem na entrada da colmeia?

GRUPO DE QUESTÕES OPTATIVAS
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

Informação do Apicultor
Nome
Apelido
Morada
Cidade
Código Postal
Email
Por favor, responda apenas à pergunta seguinte se tem apenas um apiário.
Código Postal do Apiário

Questionário
Na próxima questão, por favor escolha a alternativa que melhor se adequa à sua situação.
O8 Qual a raça de abelhas que normalmente utiliza?
Não sabe
A. m. carnica
A. m. mellifera
A. m. ligustica
A. m. iberica
A. m. caucasica
A. m. scutellata
A. m. carpatica
A. m. criolla
A. m. capensis
A. m. anatolica
A. cerana
Buckfast'
Africanizada
Híbridos'
O9 Quantas colónias produtivas tinha a 1 de Abril de 2009?
O10 Qual foi produção média por colónia produtiva (em Kg) em 2009?
O11 Quantas colónias utilizou para serviços de polinização em culturas agrícolas?
O12 Quantas vezes foram movimentadas as suas colónias em 2009?
O13 No período entre 1 de Abril de 2009 e 1 de Outubro de 2009 , em que mês ocorreram a maioria
das suas perdas de colónias (caso tenham ocorrido)?
Por favor responda à próxima questão se tiver mais de um apiário.
O14 Verificou alguma diferença substancial nas perdas de colónias ocorridas nos seus apiários entre 1
de Abril de 2009 e 1 de Outubro de 2009 ?
Não sabe
Sim
Não
Na próxima questão, por favor escolha a alternativa que melhor se adequa à sua situação.
O15 A que principal factor atribui a morte das suas colónias?
Não sabe
Fome
Rainhas de baixa qualidade
Varroa
Nosema
Colónias fracas no Outono
Outro (não use mais de 5 palavras)

Por favor não responda às 2 próximas questões se tiver apiários localizados em locais com
diferentes condições climáticas.
O16 Em que mês de 2009 as suas colónias começaram a 'invernar'?
O17 Em que mês de 2010 as suas colónias começaram o pastoreio?
Por favor leia a próxima questão atentamente. A questão refere‐se a perdas aceitáveis, não
expectáveis.
O18 Qual a percentagem de perdas entre o período de compreendido entre 1 de Outubro de 2009 e 1
de Abril de 2010 acharia aceitável:
para a sua exploração?
para a sua região?

