
" ."

PSZCZELNICZE
ROK III. NR l

Z'E SZ y T Y N,A U K O W E
KWIECIEŃ 11159

GRYKA JAKO ·ROSLINA POZYTKOWA
/ . ) ,

Zofia Demjan,ówicz i Ball"bara Ru.s z k ow s k a

\' ,Zakład Pszczelnictwa IS - Skierniewice

f
, i Pracownia Hodowli Ebóż IHAR - -Puławy

WSTĘP

Wartość gryki Fagopyrum sagittatum Gilib. jako rośliny miododajnej'
minio dużego jej znaczenia dla, pszCzół nie była dotychczas w Polsce
badana. Prawdopodobnie 'przyczyną tego są małe wymiaey kJWi.atówi 00

z tym jest związane bardzo drobne; neikJtarnńki oraz małe ilości, wymie-
lanego przez kw!i.at nektaru, uniemożliwiające posługiwanie się przy ba-
daniach stosUnkowo' prostą metodą kapdlarową.

Praca mniejsza ma na celu ~enie Itej 1uJk:i.przez' oenaczenie wy';"
dajności OUIklrowejgryki w watIU:nJk.aoh,Polskii,jak teiżsoh.araikJteryrowanie
tej rośliny jakopyl1lrodajnej.

PRZEGLĄD LITERATURY

Prac omawia.jących gI'J11kę jako roślinę poży1tJkową jest' stosunkowo- ....

mało. Przytoczona ipOniżefj 1iterabwra dotyczy gryki tyliko jako ~y
nelkJtarodajnej. '

Eweri(1) w 1937 r. odwirowywał nektar 'z kwiatów gryki i uzyskał
następujące wyniki: średnio ,z 1000 kwiatów ,WI akresri.e od 1.1X do 7.1X
1937 r. o godz. 8 (12 prób) - 69,73' mg cukrów; a. o godz. 17 (12 prób) -'-

, 314,07 mg, przy czym przed. południem nektar zawierał średnio' 38,2%
cukrów, a po połludndlu znacenie więcej - 45,67%.

W 1952 r. InstyrNt Pszczelarstwa w ZsRR (2), przeprowadzit badania
wydaljnośc:i ,cuk:ro~j 5, odmi~ gtry1ki .rnetodą wymYiW~a n~ru
'i oznaczania cukrów w nlim zawartych. Stwierdzono, że odmiana Bogatyr
nektarowała naljlepiej. p'ej wydajność cukrowa wyniosła -142,5 kg/ha;

Wpływ nawożenia 'na- ne\ktarowlanń.e badała w \1952\J. Stoletowa (8)
a w 1953--1,954 Ko.ple1kó.jewskilj (3 i 4). Wyniki ich częściowo pokJrywają
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się. Stwi~li ,oni dOdartmi' W1plyw na ne!lct;arowan:ie na,w~I1Iia' azoto-
wego; KopielikijewskJiJj uzySilmł' na poliu nawożonym azotem 241 kg cukrów
M }, ha ~yki. Co s1,ę tymy naWOOenia JX)I:asowego, to Sitalerowa stwier-
dzała niewielki jego wpływ na zwiększenie ilości nektaru, Kopie1kijewsk:ij
zaś przypisuje mu duże znaczenie, Poza tym stwierdził on, ~ na polu
nienawoźonym ilość k!w!i.art;ów na 1 ha Ib)'1la o 300 lIlIili,onów mniejsza niż
na polu wapnowanym i nawożonym-azotanem amonu i superfosfatem.

Leszcrzew (5) w 1951 l 1'952 11'. badał wpływ zabiegów cęUtechnrozmyoh
na nektarowanie ,grykii i najlepsze wyndki osiągał przy urpmw:ie jej w sze-
rokich rzędach. " , ': -:

, ~
, ŻUikawI (9) w 1957 r. stwderdził, że w akr~ chaclrovfsk:ittn znacznie

, lepiej nektarujegrytka wysiewana jaJ:ropoplon. Jedna r~a wydzieldła
tam za okJres kwitnienia o 21 % cukrów więcej w porólwnalIl1iJu z J rośliną
gryki wysianej wiosną.

MATERIAŁ I METODYKA
\

Badania były przeprowadzane od. 195300 1957 rdkiu w rn.;itiąt..1m Osmy,
należącym do lHARu, na iglebie lekkiej, piaszczystej. Do doświadczeń
użyto 10 populacji M1Ilględnie Odmian grykli. ,(7 polskich i 3 radzieckie).
Poza tym wysiewano gryikę odmiany "Ptwł:awska" lila poletkach nawożo-
nyoh z~ązkamJi azotu, fosforni i 'ipOItasu prayzastosowaniu siedmiu kom-

, binacji. Dodatkowo-odmianę tę wysiewano w 3 terminach w odstępach
Ifl-dniowych.

Ze względu Ina to, żebadanśa dotyczyły roJigryki jako roślirry pyfko-
daJjnej i n~aJjnej obserwowano, ,ile pszczół na 1 m2 gryki w ciągu
5 minut zbiera. nełctar a .ide pyłelr.. Obserwacje te rozpoczynano tuż przed
pełnią kwitnienia i przeprowadzano je, jeżeli pogoda na to pozwalała,
wgodzenaeh 700,900 i 1200 .w. czasi~ sezonów w ciągu 17'-:""20 dn{

W celu stwierdzenia, jaik:i procen.t MTagowy stanowi pyłek. gryki w sto-
sWrulw do ogólnej ilości py&u zbieranego VI tym samym. czasie przez
mje,przeprowoozaID.O anahzę obnóay, OO€lbraillyclq;lSZC7JC>ło:mprzy pomocy
poławiacey z 3 uJ.i. Do doświadczeń użyto poławśaesy typu używanego
przez Żakiład Pszeeełnśctwa z WlkładIką stosowaną przez A. Maurizlo (6). ,
Próbkti. półnerano w ciągu 6 dni 4 ;raJZycWJięrmje w godziJnach od 700 do
720, 00900 do 920, od 11°0 do 1i120i od 1300 do 1320. W poeostałych okresach
czasu wkładJkti usuwano, żeby' pszczoły iirogly bez ~~ przenosić
obnóża do uda.

Odebrane obnóża segregowanowedług barw Olfaz wielkości i omaczano,
pod Il1i:klroskopem. Obnóża poszczególnych gatunków' były następnie
Iiezone i ważone oddzdeiltnde dila każdego ula. Poza tym obliceano udział
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procentowy obnóży z gryki w stosunku do obnóży zebranych z inny-ch
gatunków roślin.

Oznaczanie ilości. cukrów prostych, wydzielonych' w ćiągu dohYIn€z·
kwiaty izolowane gaząprzeprowadwno w latach 1956 i 195'.,. Sto świeżo
zerwanych kwiart;ów wkładano do koLbki miarowej o OIbj'ęboŚlci 100 ml
i dopełniano wodą destylowaną do kreski. Po 20 minutach, w ciągu któ-
rych kolbką potreasano, roetwór fiWtiroWaJllo i oenaceano zawartość CIU-'
krów prostyełi przy użyciu fotokolorymetru Langego, metodą stosowaną .
przez B. RusrzkOlWlSlką(7).

Prócz tego 3-krotnie przeprowadzono równolegle badanie zawartości
sacharozy metodą Fujita i Iwatakę iW!nektarze wymytym z kwiatów
gryki.

Poza tym przez cały czas prowadęono obserwacje fenologiczne nad
długością kwitnienia poszczególnych kwiatów oraz obliceono Mość kwia-
tów wytworeonych na 1 roślinie gryiki odmiany '"Puła;wska" w zależności
od nawożenia,

PRZEBIEG OBSERWACJI J WYNIKI

1. Gryka jako roślina pyłkodajna
. ." .

Obserwacje nad oblotami pszczół, zbierającymi nekita'l"i pyłek przepro-
wadźano tv ciągu 3 sezonów wegetacyjnych 1953, 1955 i 1>956na 10 00-
mianach względnie populacjach gryik:i. Trzeba jednak zaznaczyć, że t)1llllro
dla 5 odmian trwały one preez 3 lata; 4 odmiany zostały zidyskwalif1iko-
wane, w tym odmianę "BiaioI'RllSka"pr,zeniesiOlrlona ci~ glebę, ponadto
populaoj ę z Motyeza zaczęto uprawiać dopiero w 1954' r.

J'aJk widać z tabeli 1 ,l!1rujwięce,j~bieraczek pyłiku ,było na . odmianie
.Białoruska" - 23,3% i 25,1%, najrnmej-na popu1acjli ze Starej Wsi -
8,6%. DLa innych: odmian względnie populacji stosunek .zbderaezek pył!kJu
do zbieraczek nektaru wahał się w ciągu .lat, czego ~zykłaldem może być
odmiana "Pru~WISIk,a",z które] pszczoły zbierały lWI 1955 r. głównie
nektar, podczas gdy w 1956 r. Iiezba Zlooeramek neikJtaro zmnłejsz.y~ się
na korzyść zbieraczek pył.kJU. Ciekawą zaleŻinoiŚć ZOOIbseit~W'Ow~ona
2 popułaciech ze' Snopkowa, biało i różowo kwitnących. PORUlacja
różowo kwitnąca ibyła lepiej óblatywana przez zbieraezla pyłku' i slaibiej
nektarowała wporÓlWlnanli.Uz biało kwitnącą.

Co 'Slię tyczy doświadczeń nawozowych z gryką ;,Puławs.ka", to nie
stwierdzono wpływu vstosowanyoh komib:iJnac"tiinawożenia na ilość zbie-
raczek 'PYłJlroczy nektaru.

W 1954 r. obserwacje oblotów pszczół z powodu szybkiego tozIWOIju
gIrYlkizaczęto znaeznde wcześniej nilż w latach 1955 i 1956. Na ogół ilość
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~ Tabela 1

•Liczba i stosunek procentowy zbieraczek pyłku i nektaru na grycew okresie 20 dni
ikwi1mieniJa w łatach 1953, 1955 li. 1956

Odmian.y wz.ględnie populacje

Rok Biało- I Bó••••• jK•••• , ka jMn,JÓW I Mo"" jPuI'W'" Skowie- . Snopków
Snopków

Stararóżo-
ruska szun białokur. wokw. Wieś

Zbieraczki pyłku 54

r
32 30 41 - 27 39 32 43 19

Zbieraczki nektaru 178 221 210 178 - 161 194 Hi8 219 202
Ogółem 232 253 240 . 219 - 188 233 220 260 221

1953
Zbterecskt pyłku w % 23,3 12,6 12,5 18,7 - 14,4 16,7 14,5 16,4 8,6
Zbieraczki nektaru iD ~ 76,T' 87,4 87,5 81,3 - 85,6 83,3 85,5 -83,6 91,4I Ogółem % _ . 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100-
Zbieraczki pyłku 82 33 - 78 69 32 66 . 33' 79 22
Zbieraczki nektaru 245 166 - 295. 311 351- 280 178 301 238
Ogółem 327 199 - 373 380 383 346 211 380 260

1955
Zbferaczkt pyłku w -% 25,1 16,6 .' 20,9 18,2 8,2 19,0

f
15,6 20,8 8,5-

:Zbieraczki nektaru w % 74,9 83,4 - 79,1 81,8 ~1,8 81,0 84,4 ·79,2 91,5I Ogółem % . 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100•.
Zbieraczki pyłku - 55 . - 62 53 59 - 52 62 -.
Zbieraczki nektaru - 258 - 282 302 265 - 278 310 -
OgÓłem - 313 - 344 355 .324 - 330 372 -

1956
Zbieraczki pyłku w% - 17,6 - 18,0 15,0 18,2 - 15,8 16;7 -
Zbieraczki nektaru w% - .82,4 - 82,0 85,0 81,8 - 84,2 83,3 -
Ogółem % - 100 - 100 100 100 - 100 100 -
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f\S<ZCŻółliozonyoh w ciągu 5. min. na powierzchni 1 m2/g~ki wysiewanej
w 3 terminach była duża, zwłaszcea dla l i III terminu, przeszłe 2 razy
więksża niż w 1955 r. i trochę wyższa niż 1956 r. (talb. 2). Najeży za-.

,
znaczyć, że procentowy stosunek ilości zbieraczek pyłku do ogólnej iIlośd -,
zbieraczek był W)'Ijąrtkowowysoki, średniod1a wszystkich terminów WY-
niósł on 41,3%; dla I terminu - 52,1%, dla II -35,6% i dla HI-
36,3%. Przyceyną tego .było prawdopodobnie słabsze nektarowanie gryk;
niż w 1956 r.

Tabela 2
LiC7Jba i stosunek :procentowy zhieraczek lPy!.mui nektaru na gryce wysiewanej

w 3 1lerminac.h w larllach 1954, ,1955 d 1956 za Okres 17 dni kwitnienia

Terming tUysiewu w latach

1 9 5 4 I l' 9 5 '5 I l 9 5 6

. 4.V: 114.V.124.V.1 - 12.V·112.V·123,V·I' i 12.V·112.V·122.V·1 -
x x

Zbieraczki pyłku 223 121 150 - 4 20 I
23

1 - 70 50 I .70 I -
Zbieraczki nektaru 205 219 263 - 114 206 236 - 287 280 299 -
Ogołem : 428 340 413 - 118 22612591 - 357 330 13~9 j -

".

Zbieraczki
pglku w $ 52,1 35,6 36,3 41,3 3,4 8,8 8,9 . 7,0 19·,6 15,2 19.~ 17,9

Zbieraczkt
nektaru w % 47,9 64,4 63,7 58,7 96,6 91,2 91,1 93,0 80,4 .84,8 81,0 82,1

Ogółem % 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100

Obserwacje przeprowad'zano w godz. 700 i 900

W 1955 r. szczególnie słabo była oblatywana gryika wysiana w I ter- '\
minlie, ponieważ na skutek mecdpowdedniej pogody w czasie jej roewoju
wykształciła stosuokowo małą ilość kwiatostanów. Grykę, WYsianą
w późndejszych terminach i rozwijaJjącą się ;w lepszych warunkach po-
gody, pszczoły oblatywały intensywniej.
. Preyczyną słabych oblotów lWI 1955 r. była prawdopodobnie duża wil-
gotność względna powietrza, któea powodowała, że pyłek .nłe był sypkś .
.i wskutek tego, pszczołom 'trudno było go wydobyć z pylników, nektar
zaś zawierał Iriski. procent eukrów,

Przeciętny stosunek zbieraczek. pyłku, do ogólnej ilości zbieraczek wy-
niósł średnio idla wszystkich terminów Y,0%; dla I termim/U ...:.. 3,4%,
dia II - 8,8%, a dla III - 8,9%~ .'

W 1956 r. przeciętna liczba pseezół' na 1 m2/5 min. była wysoka. Przy-
czyną tego była sprn;yjaJjąca pogoda r rzęste kró1:.kÓmwałe deszcze przy
dość wysoikliej temperaturze, Wobec tego gryka nektarowała dobrze
i więklsrŻ.ość·pszczół zbierała ~ektw:.-a.nie py ł€lk. SreiCłJrl!Wilość zbieraczek
py łlkiu dla wmystJkich terminów w stosunku do ogÓllal~ liczby zbiera~ek
wyniosła 17,9%; duł I terminu - 19,6%1 H - 15,2% i dla III - 19,0%'
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Tabela 3

Liczba obnóży z gryki i procentowy ich udział w stosunku do ogólnej ilości
odebranych ~mm,' obnÓŻY w 19aa r.

I Godzin'y zb·ioru.obnóży

,Data

87,0
93,2
84,5

1~ ,I 2~,81

71 17;51

7 ...:..710 9 _SIO 11 - 1110 13 - 1310

-Nr
pnia %

\
%, «S :II

&:I oN-'O'O &:I

I
QO,.Q
0.0

17.1.
10 23
19 34
27 66

100 sę
100 150
100 185

11 II10
6

6,51
9,0 I
5,0

O 133
O '194
O' 257

32,6 408
46,5 417
57;4 448

(.'

18.7.
10 29
19 61'
27 97

58,0 \ 5
85,6

1

o
69,3 34

22,7
o

23,9

O
o

32
~ I

52,51
~ I ~ :~
o I. o 1~3

30,4 112
26,1 234
38,8 420

19.7.

26.7.'

27.7.

·10 \ 70
19 o
27\ 15

10 332
19 256
27 41

10 8
19 l
27 O

8~,613:

24,61. 10

100 184
100 131
100 19

38,11 79
100 I 18O . o

Il 80~5

I 21,2

1
100

I

1

100 I
100

61,21
.75,0 I

o'

O I o o I
~ I ~ ~ I

O
5
O

1
5~,5 1'213

2,2 126
1_19,751162

48,31605
38,7

1

424
i) , 60

O 87
O 19
O O

192,9 651

1

93,8 452
100 60

51,8 168
70,4 27

O 44

5.8.

Ogólna licz-
ba obnóży· z
ItryIIi n cały
okres

10 1233
19 1 69
27 90

1425

Ogólna Iicz- ,
ba obnóży za 1682
całY okres

% obnóży z
gryki za calg
okres

16

100 1102
100 34
95,71 41

•84,7

1103
\

1597

I 96,1
82,0

I 91,~

69,1

185

9
O
7

60'

32,11' O
9 O

2631 O

21,4

559

/
I ..•_~:.i:~d .-(- .~.;:~/./J:--;,s.~(.~~.. L~~~.i:::..:;1~

O ,344
O lOS'
O 138

10,7

2773

93,7 367
80,5 128
83,1 166



Reasumując należy stwi~ć; że nie 2IDad.e~o zależności między
stosunkiem 'procentowym zbieraeeek py:bku ozy nektt'aI'U" a terminami
siewu gryki: Duże różnice wystąpiły al'aJtomi~ między Iatarra, co da się
wythzmaezyć zmiennymi I~ pogody.

Obnóża odbierano pszceołom przee 6.dnJi, początkowo w pełni kwit-
nienia ,gryki przez 3 kolejne dni, następnie po 7-dniowej przerwie
.WI ciągu 2 dni i wreszcie !PO 9-dndowej. przerwie. - 1 dzień (ltaibl. 3).
Umożliwiło to sprawdzerue, jaJki W!płyiWi na jaJk05ćobnóży ma pogoda.

Jak widać z tabelki, gryka dostarcza dUfŻO pyłku zwłaszcza w godzinach
rannych. Średnio zbiór dbn6żyz gryki w ciągu 6 dnia godzinie 7 wy-
niósł 84,7'%, o godzinie 9 - 69,1%, podczas gdy o godzinie 13 .zaledwie
10,7%. Wyją1jkoWlOduże i!lości obnóży grykii '~bie:rały pszczoły. dnśa 26.7.
i 5.8" gdy procentowy hm u&ia!ł w ~nJkJu do ogólnej ilości wynosrł
od 80,5% do 100 %. P<Y~ grykąpsrz.1CZOlY11bierały.duże ilaści pyłku z ro-
dżiny, fuotyllkowart;ych, zwłaszcza koniczyny (bialej TriJolium repens
i z rOdZiny klrzyr.o:wyqh.~ łopuchy Rapłumus raphanistr'Ulm. Największą
:iJlośćobnóży gryki przynosdły pszczoły z ula Nr 10. P<Y~ tym rój ten
chętnie oblatywał bławat' Centaurea cyanus..· .

Waga '1 Pary poW1iet1rnrne suchych obn6ży~y~ wahała się od 3,87 mg
do 15,78 mg, średnio wynosiła ona 10,4 mg: j

Zauweżono.. że pnzy większym spadku temperaeury pszczoły nosiły
bardzo maleńkie obnóża.

II.' Gryka jako roślina nektarodajna

Wstępne badanśa .ilości nesnaru wydziedonego przez kwiaty gryki
lWi ciągu doby zaczęto w 1954 r. Niestety tylko. 2 razy udało się pobrać
próby metodą kalpilarową z pol$kiah popwlooji grykIi. wysianych, jako
główny plon i 1 rarz z 2' odmian radzieoldch wysianych jako' poplon.
Procerutowej zawartości ÓUkrow nie oznaczono z powodu m.alejillości
nektaru. Wyniki badań zestawtono w tabeli 4.

Tabela 4

Ilość nellotaro z 10' kiwiatów/24 godz. iw mg, z 1954 r,
-\ - - ---- _ ..__ ._.

Odmiana względnie populacja
Uprawiana jako plon główny Uprawiana jako poplon

Data Godz .. ze Saopko-
Puławska uia. różowo- z Milejowa z.Potoga Btałoruska Bogatyr

kwitnąca

5/VII. 7~ 5,8 4,6 6,7 4,0 - -

9/VII, 7~ 0,1 0,2 0,3 0,2 - -
9/IX 8~

,
14,0 5,0- - - -
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W 1955 r. probowano oznaczać zawartość cukrów prostych przy po-
mocy fotokolorymetru Langego. Metodę tę zastosowano w latach 1956
i 1957. Badania preeprowadzano w ciągu 11 dni dla karżrlego sezO!1JU, przy
czym próby pobierano 3 razy dziennie: o godz. 7°0, 900 i 1290•

Tabela 5

Srednia zawartość cukrów prostych w mg w nektarze 100 kwiatów gryki

'i 9 5 6 r. 1 9 5 7 r.
Nazwa odmłanu lub populacji Godztnp pobrania prób Godziny pobrania prób

7 I 9 I 12 I p/lecięl. 7 I 9 I 12 I p/leci,1.

Odmiana Kazańska 6,0 6,3 10,1 7,8 8,15 14,Ś 13,2 12,0

" Bogatyr 7,05 4,6 7,05 6,2 7,0 11,0 J6,0 11,3

" Pułauiska 7,0 10,8 8,1 8,6 8,6 12,3 17,0 12,6
Populacja Z; Pożoga 5,9 6,4 8,8 7,0 6,5 11,5 14,9 11,0

" z Motycza 3,3 4,6 7,6 5,2 4,7 10,9 15,8 10,5

" z Milejowa 7,4 5,8 7,1 6,8 6,2 9,8 19,4 11,8

" białokwit. ze Snopkowa 6,8 7,3 8,6 7,5 ,7,4 12,7 16,81 12,3.. różowokwit ze Snopkowa 6,2 7,2 6,8 6,8 7,0 12,0 12,8 10,6

Jak widać z tabelki Nr 5 wszystkie odmiany i populacje gryki lepiej
nekrbalrowaływ 1957 r.. niż w 1956 r., poza tym w obu latach wtięcej wy-
deielały cukrów o godz. 12 n.irżo 7 i 9, chociaż nie zawsze o tej porze
były one dostępne dla pszczół, jak wykazują to OIbloty.W odkrytych
nektarnłkach IW' gorącesłoneczne dni nektar wysychał i wskutek tego nie
mógł być pobierany przez pszceoły.

'Pod ~lędem lJości wydaielonych cukrów na pierwszvm miejscu
należy !postawić odmianę ,.Puławską", następnie biało kwitnącą populację
ze Snopkowa. a na trzecim radziecką "KazańSlka", Najmniejszą H03Ć
cukrów w nektarze wykazała populacja z Motycza.

Ilość sacharozy w nektarze grylk.i ,,PułaMrsik.a"oznaczona metoda fudi<ta
i Lwattake wyniosła dla 100 kwiatów w 1956 r. - 5,16 mg, a w 1957 ;r. -
4,93 mg. W celu określenia ilości wszystkich cukrów zawartych w nektarze,
należy do cukrów prostych z taibe'lii'5 dodać saeharozę. Wobec tego
średnio iilość wseystkich aukrrówwydziełana przez 100 kwiatów odmiany
,,PJuławSlk.a"w 1956 i'. wynostła 13,76 mg, a óW, 1957 r. - 17,53 mg.

Badania fenologięene wykazały. że kwiaty gryki żyją bardzo krótko.
Rozwijają się około godz. 7, a więdną około 17.

Nie sewierdzono wyraźnego wpływu ll1aworen:iana nektarowarue.
Wydaje się jednak. korzystnie oddziaływać na ten proces nawożenie pota-

. sowe, co dało się zaobserwować w 1957 r.
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Wykryto związek między ilością wytworzonych kwiatów, a sposobem
nawożenia. Czteroletnie badania wykazały, że nawożenie o fosforowe
M'plywa. U!jemnLiena liczbę rozwiniętyoh kwiatów (talb.6).

, Tabela 6

LimJba 'kMart;ów na l roślinie na pol~h nawożonyeh o

Nawożenie kg/ha . I 1954 1955 r 1956 1957 .

N - 20; P201- 30; K20 - 30; 530 529 U80 1678
N - 20; K20 - 30; . 520 532 1263 1533
N - 20; P20, - 30; 528 523 1277 1000
N-20 518 345 1384 1853
1\20- 30 290 457 1228 1733
P20, -' 30; 1\20- 30; 208 287 1234 1551
P20,- 30 102 1350 993 992
Bez nawożenia

oT 475 402 837 1855

W 1954 i 1955 r. na poletkach doświadczalnych pozostawiono po 350 roślin na
",
, 1 m", natomiast w 1956 i 1957 r. tylko po 125 roślin na 1m2:

I

Co się tyczy innych zaoiegówuprawowyoh, to na iJlość wyJtworzonych
cukrów w nektarze dodatnśo wpłyWa szeroka rozstawa rzędów. Gryka
"Prulawska" przy 40-.cenrtymetrowych międzyrzędziach zawderała średnio
około 0,4 mg cukrów prostych więcej w nekrt:aa'ze100 fW1iat6w niż przy
Iż-centymetrowych. A)1aI1iza SItart;~tycrma .wykazała, Ze o ;rórżmicete są
istotne. o

Wydaijność cukrowa grylci odrńriaiIly"BułaWSlka" w Osinach w 1956 r.
wyniosła 89,97 kg/ha. W 1957 r. była ona znacznie wyżse.a, ponieważ
ilość .cukrów wydetelonyoh prrzez kwiaty była ponad 50% wyŻELa niż
w 1956 r., a lieeba rozw.iniętyoh kwiatów na 1 m2 przeszło 100% WYfn3rLa.
Wobec tego wydajność cukrowa wyniosła 292,2kg/ha "). Jest to ilość
bardzo duża, wyższa o 51 kg od danych KopielkiIj€lWłSlk:iego(3). Różnica
ta wywołana jest wyjątkowo obf!iltym kwitnieniem gryki w 1957 r., jak
również dobrym neiotarowamem.

WNIOSKI

1. Stosunek pszczół zbierających pyłek do zbieraczek nektaru na roz-
nych odmianach względnde populaejaoh gryki był różny. Stosunkowo
lIlaJjw.ięOOjzbieraczek py'bku był? na odmianae "Bia~" (23,3%
i 25,10/0), nadmnie(j na popułaeji ze Starej Wsi (8,6%). Popwacja. różowo

• Przy oblfczeniach wydajności cukrowej pominięto sacharozę w nektarze.
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kiWÓ:1mąca'zeSnoplrowa ,by~' leplejobilattYJWana przez z,bie~ pylku
a sł'albiej nektarowała w porównaniu z biaiło kwrtnącą populacją ze
Snopkowa. '

2. Stosunek zbieraczek ~ d07Jbieraczetk pyłlku wahał się u tych
samyoh odmian crz.ypopulacji w ciągu lat., Zlą.wiSko to. tłlumaczy się
prawdopodobnie zmiennymi, waTwnkami pogody.

3. Nie znaleziono zależności między termmami siewu ~yki, a procen-
towym stosunkiem zbieraczek IPYłIkudo 7Jbiei:'aczeknektaru,
,4. Nie stwierdzono wpływu stosowanych w doświadczeniu kombinacji

nawożenia na Iiezbę ~bier~ nektaru czy pyłl1pu. . -
5. Gryka jako roślina iP~wa ma duże znaczenie. Za okres 6 dni

ogólna liczba przyniesionych przez pszczoły obnóży z gryki zarówno jak
ich ud~aiłprocenrtowy, były naii-J~e VI godzinach rannych. O godz. i
średnio wyniósł 0111 84,7%, a o godz. 9·~ 69,1% ogó1nej 'liczby obnóży.

6. Waga 1 pary powietrznie suchych ob~óży gryki wahała się od
3,8'7 mg do 115,78 mg, śTa;mio wyniOSlła- '10,4 mg.

7. Zaobserwowano, że przy większym spadam temperatury pszczoły no-
siły bardzo IIl<laeme obnóża.

8. WszystkIi.e odmiany i populacje gryki lepiej nelctarowały w 1957 r.
niż w 1956 r.

9. POd względem mości wydzielonych cukrów prostych w ~ektaize na
pierwszym miejscu nadeży postawić odmianę "Puławską", następnie
populację zesri>QPkowa okwiart;ach bdałyeh, a mi 'trzeciin odmianę
"K~ńska"_ Na,jsłabied wypadła populacja z Motycza.

10. Średnio, 100 kwiatów odmiany "P'lllai\\o1S!ka"w 1956 r. wydzieliło
13,76 mg OUikIrÓIW, w tym cukrów prostych 8,6, mg, a w 1957 r. wszyst-
kich Cukrów 17,53 mg, w tym cukrów prostych 12',6 mg.

11. SOO kwiatów gryki "Puławska" zasianej w szerokich międzyrzę-
dziaoh (40 om) wydsaelało około 0,4 mg więcej cukrów prostych, niż za-
sianej ~ wąskich (l2 cm) międzyrzędziach. ,. '

12. Nde stwierdzono wyraźnego wpływu nawożerria jaa nektarowanle,
chociaż wydaje się, że potas oddziaływutje dodatnio na ten proces,
Szczególnie zaznaczyło się to w 1957 r:

13. Zaobserwowano, że MlwIOIŻeniefosforowe wpływa ujemnie na liczbę
roewdniętyeh .kwiatów u glry\ki.

14.,S1:Jwierdzonoduże różnlice vi dlości kwiatów na 1 rośłime na prze-
strzerii 4 lat; najwyższa- l!iczJbakwiatów rozwinęła się .Wi 1957 r. Wydaje
się mieć na to wpływ pogoda.

15. Wydajność cukrowa grytki odmiany ,,pw:aJW'SIka"w Osinach
w 1956 T. wyniosła 89,97 kJgjha,a.w,1957 r. - 2,92,2kg/ha.
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fPE4HXA, KAK nblJIbllEHOCHOE H ME,l(OHOCHOE PACTEHHE
/ .

30<pHH ,UeMHHoBHlłH B'a p ó a pa PywKOBc,KaH

Pe3lOMe

3aAalłeH 3TOH paóortr ÓbIJIO oxapaxrepaaoaara rrpesaxy, KaK MeAO-
HOCHOe H nbIJIblJ,eHOCHOe pacreaae B npHpOAHbIX yCJIOBHH'x nOJIbWH. .

I1cCJIeAOBaHHH npOBOAHJIHCb C 1953 no 1957 r. B HMeHHH OCHHbI Ha
JIerI<OH, necuaaojł noxae. I1cnbITaHHH npOBOAHJIHCb Ha onsrraux nocesax
lOcOPT9B(HJIH nonyJIHlJ,~H) rpexaxa (7 nOJIbCKHX H 3 cOBeTcKHx).

1. KOH<:TaTHpoBaHo, xro COOTHoweHHe nxea COÓHpalOlI1.HX aexrap H
COÓHpalOlI1.HX ~blJIblJ,y 6bIJIO HeOAHHaKOBO Ha pasaux coprax, CpaBHH--
TeJIbHO MHoro nbIJIblJ,bI C06HpaJIH n'{eJIb~ na ysacrxe icopra. «Beaopyc-
CKaH». - 23,3 H 25,2%. OOJIbWe nbIJIbu.bl C06HpaJIH nueasr c p030BO-lJ,Be-
TylJ,l.eH nonyasuaa .H3 Cnonxoaa lłeM c nonyasuaa o óeJIblx userax,
a xeasure scero c nonyasnaa H3 CTapOH BCH - 8,6 %.

2. Cooraoureaae n4eJI cOÓHpalOlI1.HX nbIJIbU,y H COÓHpalOlI1.HX aexrap
c 3THX caxsrx COpTOB HJIH nonyaauaż PbIJIO HeOAHHaKOBO B pasasre rena.
5IBJIeHHe 3TO no BceH BepOHTHOCTH 06'bHCHHeTCH paaasnra yCJlOBHHMH
nOrOAbI.

3. He HaHAeHo HHKaKoH 3aBHCHMOCTHMe>K.zr.ycpoxana nocesoa rpesaxa
H npOlJ,eHTHhIM coorsourenaea nąeJICOÓHpalOlI1.HX nexrap H c06HpalOlI1.HX
nsrasuy.

4. He KOHcTaTHpoBaHo 3aBHCHMOCTH Me)l{.zr.y·npHMeHHBWHMHCH B onsr-
rax KOM6HHalJ,HHMH YA06peHHH H lłHCJIOM nlłeJI C06HpalOlI1.HX aexrap HJIH
nbIJIblJ,y. "

5. TpeQHXa, KaK nbIJIblJ,eHOCHOe pacrenne, HMeeT ÓOJIbllIOe 3HaQeHHe.
B reueaaa 6 AHeH lłHCJIO npaneceaaux nąęJIaMH OÓHO>KeKc rpesaxa, KaK

/
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I
H HX npouerrraoe ysacrse 6b1011oCaMOe 60JlbllIOe yTpOM: B 7 ąaCOB
B cpenaesr 84,7%, B 9 ą.- 69,1%.

6. Bec O~HOH napu BblcyweHHblX Ha soaayxe 06HOiKeK KOJIe6aJICSI OT
3,87 Mr .lI.O15,78 Mr, a B cpenaex paBHSlJICSI10,4 xr.

7. 3aMeąeHo, ąTO npa nOHHiKeHHOH resmeparype, nąeJibl C06HpaJIH
oxens MaJIeHbKHe 06HOiKKH.

8. Bce cepra H nonyJISlUHH rpesaxa B 1957 r. BbI,lI.eJISlJIHMHOro 60JIbllIe
aearapa, ąeM R 1956 r. .

9. B/ OTHOllIeHHH KOJIHąeCTBa BbI,lI.eJIeHHbIX npocrsrx caxapoa nepsoe
MeCT<Y3aHSlJIa rpe-mxa eIlyzaacxaśs, sropoe - 6eJIOUBeTYIII.aSl nonyJISlUHSI
H3 Caonxoaa, rperse - «Ka3aHcKaH». CJIa6ee scero npocrsre caxapsr
BbI,lI.eJISlJIanonyJIHUH~ H3 MOTbIąa.

10. B 1956 r. 100 UBeTOB rpexaxa el'lyaascxaa» BbI.lI.eJIHJIO13,79 Mr ca-
xapos, H3 xero npocrux - 8,60 Mr., a B 1957 r. -- 17,58 Mr., H3 qero
npocrsrx - 12,60 Mr.

11. Ilaeru rpexnxa eflyaaacxaa» npa pSl.ll.OBOMnocese .c IlIHpOKHMH
MeiK.lI.ypSl.ll.HSlMH(40CM), BbI.lI.eJISlJIHOKOJIO 0,4 Mr. caxapos 60JIee ąeM npa
noceae c y3KHMH MeiK.lI.ypSl,u:HSlMH(12 CM). CTaTHCTHąeCKaH oueaxa ,lI.0-
Ka3bIBaeT, ąTO 9Ta pasaaua He CJIyąaHHa.

12. He .KOHCTaTHpOBaHo serxero BJIHflHHSIY.ll.06p.eHHSI Ha HeKTapOBbI-
.lI.eJIeHHe, O.ll.HaKOKaiKeTCSI, ąTO Ka:JIHH XOpOIlIO .lI.eHcTByeT. Ha 9TOT npo-
uecc, B oc06eHHocTH 0603HaąaJIOCb 9TO B 1957 r. -

. 13. Ha6JIIO.lI.aJIOCb, ąTO rpocrpopaoe ynoópeaae .lI.ei1cTByeT OTpHuaTeJIb- .'
HO Ha KOJIHąeCTBO UBeTOB.

14. KOHcTaTHpOBaHo B TeąeHHH 4 JIeT 60JIbllIHe KOJIe6aHHSI cpenaero
ąHCJIa -u.BeTOB Ha O.ll.HOMpaCTeHHH. Casroe 60JIbllIOe ąHCJIO UBeTOB BbI-
cTynHJIO B 1957 r., KaiKeTCSI non BJIHSlHHeM6JIarOnpHHTHbIX yCJIOBHH no-
roznr.

15. Caxapaaa npO.ll.yKTHBHoCTb rpexaxa cepra «nyJIaBCKaSl» B OCHHax
B 1956 r. paBHSlJIaCb 89,97 Kr/ra, a B 1957 r. - 292,20 xr/ra.

BUCHWEIZEN ALS TRACHTPFLANZE

v o m S o p h i e D e m i a n o wic z u n CI B a rb.ar a Rus z k o w s k a

z u s am me n f a s s u n g

Die .vorliegende Avbeirt hatlte als Aufgabe, eine Charakteristik des
Buchweizens a1s Nektar- ued Podlen-spendende Pflanze urster polnisehen
Verhiil1Jil.issenZ!U geben.

Die'VemtrohelWłUrden in den Jahren 1953-1957 im dero Gute Osmy
aJUfleichtem, sandigem Badan durcbgefuhot. AIs Versuchsmeterial dienten
10 Buchweizensorten und - Populationen (,1 polrusche Sorte und 6 pol-
rusche Poputatśonen, neben 3 sovietischen Sorten).

1. Es wurde .fesl1lgestel
'
Lt,dass das VerhiilifmJisder. Zahl der Pollen-

sammlerśnnen ZI\l derjemgen der Nelktarsammlerinnen 'bei verschiedenen
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Buchweizensorten bezw. Populationen .versehieden war. Verhaltnis-
massig viel Pollenhosehen S!CIJIllIffie1tenwe' Bienen anJJf der Sorte "Biało-

. I'!USlm" '- 23,3% bis 25,2%, sehr wenig dagegen auf der Popuilation
"Statra wtieś" -8,6% .. nie OOBaIbliitigeSn~ów..,popuilart;ion wrurde dureh
PoUensammlerinnen .wert besser ~logen ails we weissbłutdge, die eine
besserę Ne'kltar8JUSscheidung naehwies. <,

2. Das Verhaltnds der ZaJhll .der Pol]!lensammlerilł1![lenzu derj~e!n
der Nektarsammlerinnen sohW8lndctebei .derselben Sorte v~ Jahr zu
Jahr. Diese Erscheinung istrwohl auf die veranderlicherrWetterverhalt-
nisse ZJUriickzufiihren.

3. Es M1IlLI'Idekeinerlei. ,A1bh~eiJt des prozentuellen BefJJwgsverhalt-
nisses.der Pollen'-- und N~eni.1llnen von den Aussaatsterminen
des Buchweizens festgestellt.'

4. Ein Einfluss. der in den Versuchen angewandten Dungungskombina-
tionen au! me Zahl der Nektar..' und Pollensammłerinnen wurde nicht
nachgewiesen.

5. Der Buchwedzen ist ein Poldenspender von grosser Bedeutung, Es
WJUJrde;fesbgęSll:ełllt,dass 'die ill1.n~a!lJb von 6 Tagen emgesamme.lrt:e Zahl
von Pollenhoschen sowie, deren prozentueller Anteil der hochste f tir die
Morgenstunden war. Um 7 Uhr 'betrug er durohschnitulich 84,7%, um 9
Uhr dagegen 69,1%.

6. Das Gewieht 1 Paares l~ener Pollenhóschen schwankte zwt-
schen 3,87 mg bis 15,78 mg, durchSiahn:it:tJlJicll betrug-es 10,4:mg. "

7. Es wurde die Beobaohtung .gemacht, dass bei startkerem Tempera- r.
~ me Bienen ausseret kłeine Połlenhoschen ein1lrogen.

8. Siimtliclie Buchweizensortenund -Populanonen haben im Jahre 1957
eine besserę Nelk.1.aJrsekretion ails im Jahre 1956 gezeigt.

9. Was die Menge der ausgescbiedenen Monceaechariden betJI1ifft,so
is.t an erster Stelle die Soote "Puławska" ZIU nennen, danach' die
weissblOOtge Populwoo aus Snopków, an dri\Utel"Stelle kommt die Sorte .
"Kazańska ". AIs me minderwertigste in dieser Hinsicht ha t sich die
Population aus Motycz erwiesen. .

lO. Hundert B!liiten der Sorte "Puławska" halben im Jahre 1951}
d~hnit1Jlach 13,79 mg Saecheeiden, cl~ter 8,6 mg Monosaochariden,
ausgesehieden. FliT, das Jahr 1957' betrugen di.e entspreohenden Werte
17,58 mg UM 12,6 mg.

11. Hundeet Biuten der breirtr~ (40 'cm) ausgesaten -Sorte "Puł:aw-'
ska" haben um 0,4 mg Saochartden mehr ausgeschieden als dieselbe
Zahl von Bluten der' in diohten Zwischenreihen (12. cm) ausgesaten
Pilanzen. F\ir me .StatistiJk halben sieh diese i Untersełiiede als wesent-
lich erwiesen.
3·- ~zczelnicze zeszyty·

23



,..
:..

./

• '.~• l

\.

1,2. Ein dewtlid1er Eiinfl~' der-ptiiPJgiWlg aIU!f' die Nektarse~etion
wurde nicht festgestellt. ~lJe:rdilJllgS scheint es, dass KaLiUm [diesen
Yoogang gntilg beeili'l~,' I)l~ kam .besonders .1957 zur GelJbwng.

13. Man konnte beobaohten, dass eine Phosphordungung me Zahł der
a li s Ige lb :i l d e t e n Bluten 1lnigilnf'tig beeśnźlusst.

14. Die BltH€«Wah!l an :v Prlanźe .hat wahrend der 4 Versuohsjałtre
grosse Unterschiede autgewiesen. Dle hóehste Blutenzahl wurde im
Jahre 1957 enbwickelt. Ęiclltuss hierauf dst wohl dem Wetter zuzu-
schreiben. .!

15. Die 2JUJClkerpnodukJtion des Buohweizens der Sorte"Puł:aws}o"
pro 1 Ha hił't in 19.56 in' Osdny 89,97 kg, 1957 - 292,2 kg betragen.
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