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PSZCZELNICZE
ROK III. NR l'

Z E s Z·Y T Y NAUKOWE
KWIECIEN ·lW"

WSPOLCZYNNlKi PYLKOWE 3. MIODÓW. JEDNOGATUNKOWYCH
Z PUNKTU WIDZENIA ANALIZY STATYSTYCZNEJ.

Zofia De·mi.anow<i.cz i Bole,sław Jabłońsk;i

Zakład Pszczelnictwa I.S.

Z, i' A. .Det.ntianOlWic!Ww'ie{19~2 i 19M) opierając się na badaniach
jednogatunkowych miodówuzyskanych przez nich doświadczalnśe zapro .....
ponowali wprcwadzeme współczyrmśków pyłkowych dla poszczególnych
miodów przy określaniu ich pochodzenia.

Niniejsza praca ma na celu stwierdzenie w jakich granicach wahają
się wartości tych współczynników i ewentuałne uchwycenie. jakie czyn-
niki mogą mieć wpływ na tego rodzaju wahania,

METODYKA.
. Badania przeprowadzono nad 3 miodami jednogatunkowymi, uzy-

skanymi przez zmuszenie pszczół do zbierahia nektaru z jednego gaJtunku
roślin w' zamkniętej I?rzestTlZeni z powierzchni .48 rń", W tym celu po-
sługiwano się przenośnyrm iwlalboliami Sikjadimymi z drewnianych ram
o roemiaree 4 X 2 m, obciągniętych' gęstą siatką d.nwcianą.· W doświad-
czemu ',z jabłonią 'użyto iząlaoora z gazy w. -kształcie namiotu. którym
nakryto 3' kaełowate dxzewkia.,

Pod wolator lWatawiąnq w fJUJterale ochronnym. 'mały ,uldik.Zańdera do
hodowli matek'o ramce.12X2Ó CJ;Xl. Do oihsady' ~ użyto ponad 300
starszych nielotnych pszczół, Ma1:lkę zamykano w klateczce," alby nie
dopuścić do czerwienia,

Do badań użyto nastepujących roślin: jabłoń (Malus domestica B or b.)
odmiana karłowa a e'f or e s t, malinę tRubue idaeus L.). odmiana '8 u r-
p as s e F a s t o 1f i L a t h a m oraz nostrzyk biały (Melilotus aibu»
M ed.)~ . "

Próbki miodu pobierano plpe1lkami 3-6 razy w ciągu okresu kw;itll1.li.ienia
danego gartunlw roś1ky z ki,LklU niezasklepionych komórek jednocześnie
i wlewano-do próbówek. Uzyskrwano w ten sposób do 10prÓlOOk. miodu'
dziennie, kama z mej .części' plastra. Poza tym w· badaniach mad mio-
dem nostreykowym brano Tdwtnież do analizy miód z ~edyll1(:zychza-
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sJdepionych komórek i porównywano.liCzJbę pyllków ż różnych poeaomów
jednej i tej samej komórt1ci.

Z k~ej próbki robiono ,PO 2-3 ~aty ~e, biorąc krop-
lę miodu o wadze od 7 do 30 mg i obliceano ~ystkie ziarna, pyłku
w poszczególnych prepocatcioh:,

Liczbę wykonanych preparatów m:itkro5Ik.OIpOIWyOh~żn,:iano mniej
,~ęcej od ilości 'mioou uzyskanego W danym dniu. porz;wo1iłQ to [edno-
cześnie aklreślićśrednie zaprÓSlZełnd.epyl,kiem miodu, pochodząicego z ca-
łego okresu kW!itnien:ia danej troślśny oraz doseukiwać się różnic w za-

'prószeniu pyl!kiem miodu z poseceególnych dni, (me)aIlro hgirnentów
z okresu kwitrlieni~).

Uzyskane Ilości .pyłik6:w w karż.dym preparacie przeliiC'ZOno na l g
miodu. Otrzymane w ten jsposób liczby opracowano statystycznie. Dla

, każdego rrrlodu oblieeono przedział Ufności dla średniej i zrobiono analizę
waa-ianoji w c~ustwierdzeniaewen!tuailnyah istotnycł» lI"órżJnicpomiędey
średnimi zaprószerua miodów z Poszczególnych dni. Przy wnioskowaniu
przyjętą l poziom ufnOŚlCli- 0,05.

W pracy przytaeeamy przykłedowo 'jedną tatbe1lkę anahey wariancji,
dotyczącą miodu malinowego z 1956 ,!l".

Poeą tyrn przea-cały okres badań prowadzono obserwacje meteorolo-
, giczne.

PRZEBIEG BADAN"

Jabłoń kWliItla w 1956 r. berdze-krótko i ~U'tek tego próbki pochodzą
tylko z ,4 dni 29.V, 30.V,'1.VI i :tVI. 31.V :próbek nie pobierano ze
względu na nieodpowiednią pogodę. Og6l'lliie zebrano około 49 g miodu.

Kirzewy m.aI:iIIl w U}56 r. były izolowane 9 dalii, od 13.VI do 22.VI.
Pienweze próbki poibrano dnia 17.VI i począwszy .od tego terminu brano
je codzieńn!ie do 21.VI w.łącrlJł1li.e. 22.VIz!biór miodu ustal z powodu po-
gorszenia się pogody, Ogółem zebrano około '80 g mo.odu. ' '

W 1957 r. próbki miodu matmowego pobrano dnda' 11, 13, 17 i 21.VI.
W sumde zebr~o około 50 g miodni. "

W \958 l~.próbki .pobrano dnia M, 26.i 28. VI i uzyskano około 40 g
miodu.' '

Należy zaznaczyć, że w 1958 r. na malmach wystąpił kistnik, -ralia1iak
(BytUTUS tomento8US), który uszkodził znaczny procent pąków kwiato-
'wych.· '

Doświadczenie, z nostrzykiem trwało od dnia 29.VI do 16.VII 1956 r.
W ciągu 'tego czasu probllci miodu~o 5 ;razy, a za 6 zabrano cały
plasterek w części zasklepiony.
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Warto przy tym zaznaczyć, że dnia 4.VII.f956 r. rodzmka złożona
z 300 pseczół zebrała w ciągU 4~5 godzin ponad' 150 g naprysku. W dniu
tym było bardzo gorąco i parno - przed Ibwrzą. Ogółem zebrano 142 g
miodu nostrzykowego.

WYNIKI

Zbadano 53 prÓlbkd miodu jabłoniowego i .stwterdzono, że średnie, za-
prószenie 1 g miodu ,wyniosło 1939 (+295) (taJł:rl. 1) pyłików.

Tabela l
średnie liczby pyl1ków w -l g jednogatunkowych miodów z jalblo~, maliny

•• .. I

i Il()ISbrzyku

M i. ó d ,F. .R ok' pr~~~:;a-
, npch prób

Przedziały ufności
pup poziomie 0,05

Jabłoniowy
(Malus domestica) I 1956 I

'Liczb ••
pyłków

w l gmiodu

53 1939 ~ 1.644 < fi- < 2534

Malinowy
(Rubus idaeus)

1956 l 60 8802 6.581 < I~ < '11023•.
,1957 I 22 5615 4.542 < fi- < 6688

1958 I 14 • 9740 9.013 <fi- < 10467

Nostrzykowy 'I
(Melilotusalbus) 1956 I 80 6370 5.150 < fi- < 7E9!)

, '

Miodu mahnowego przeanalśzowano w roku 1956 - 60 prób, w 1957 -
22, a w 1958 --'- 14 prób. Stwierdzono, że 1 g tego miodu zawierał śred-
mo w 195>6r. - 8.802 (+2.221)' 'Pyłików, w 1957 r. - 5.615 (+1.073)
i w 1958 T. - 9.740 (+727) pyllków.

Średn!i.e mprós:zenientiocłJu nostrzykowego, którego przebadano aż
80 prób, wyniosło 6.370 (+ }"·220)'Pyłków na 1 g miodu. ,

Jak, wspomniano, każdy z 3 badanych miodów pobierano kilka (3-6)
razy w. okresie kwitnienia' rośliny. Uzyskano więc próby miodu pocho-
dzące z początku, ze środka i końca kwitnienia danego gatunku.'

Z jaibłoni pobrano miód 4 razy w ciągu dośwtadeeenla. Średnie za-'
prószenie, miodu ,z różnych dni różni się istctnie. Więkstze zaprószenie
wy\ka7Juje miód pobrany na począJlikiu i pod koniec okresu kwitnienia,
a mniejsze w środku (tao. 2). Przyczyny tęgo zja~ nie udało się
nam niestety wykryć.
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,Tab e l a 2

/
.;

Z~epymaem jednogarlunlkowych miodów z ja:blom, maliny i nostrzyku, pochodząicych z II'ÓŻlnych flI'a&mentów
dkn!6u ktw.iJtn.ieftia' roślin

Miód jabłoniowy I Miód malinowy ,Miód nostrzykowy
" --- r-,

j ·'1Ji,ok 1956 ,
Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 , Rok 1956

"-
!

.
Data Liczba Data " Liczba Data Liczba,' Data Liczba Data Lf czba

pobranta 'pyłków w Ig pobrauia pyłków w Ig pobrania pyłków fu 19 pobrania pyłków w 1'g pobrenia pgłkóUJw 19
miodu miodu miodu miodu ' miodu miodu miodu, miodu miodu miod~

,-'

, I ,
29.V. 2621 - l7.VI, " 18997 U.VI. 9787 20~VI. "g742 29.y~ ,7360.-

,
30.V. 12~ , ' la.VI. 9819 l3.VI. 4833 26.Vi. 10112 3.Vn. 4143- ,

"

"-
1.VI. 1984, ,19,VI. ,3392 17.VI. 3987 28.VI. 8982 4.VII. 4192

, '
.e ,

2.VI. 2834 20.VI. 3102------ 21.VI. 3071 - - '7.Vn.' ' 3386,
\

"

,

- '- .. - 2LVI., 975 - - -' - 13.VII. 2277

, ,
--

- - " - - - - - ' l6.VII. .,322

, ,

'; =. .:

" ~.~..,~
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Zma.Iiny Wo. 1956 r. pobrano prÓby 5 razy W ciągu całego okresu
kwitnienia, w 1957 r . ..:-. 4 razy i w 1958r. - 3 rraty. Odmiana S u r-
p as s ~F as i o l f, którą wzięto do folŚwiadczenia w 1956 r., wykazała
w miarę przekwitania coraz mniejsze zaprószenie miodu pył10em (tab, 2).
Wpr~ 'z.dnia i7.VI w 1 g ~{)otlIuZlł1aa~;mo18.~97 pyłków, z l8.VI -

\ 9.819,;z 19.Vl - 3.392, ż 20.VI -'3.102 l z21.VI - 975 (!tab. 1). Staty-
stycznie udowodniono, że różnice pomiędzy wynikami dla poszczególnych

, dni są istotne. .
T{) samo żja.włisko zmniejseaniaaię zaprószenia miodu pyłkiem w miarę

przekwirtal!li~ roślin, wystąpiło również u odmiany L a th a m w 1957 r.,
u które] stwierdzono ~ miodzie z dnia l1.VI średnio 9.787 pyłków na
1 g, z 13.VI - 4.833, z 17.VI ~ 3.987 i z 21.VI - 3.071.

Wprawdzie odmiana ta w 1958 r.nie, wykazała tej prawidłowości
w rÓrżInicachzaprrósZetnjapyłlkiem miodu o pochodzącego z· poszczególnych
dni, ale można to przypisać naetypowemu przebiegowi kwitnienia, który
był wywołany uszkodzeniem pąków kwiatowych przez kistnika maliniaka
(BytUTUS tomentosus).

o ,

To, żemaJlina w miarę przekwitania daje nekter coraz mniej zspró-
S7JO'ny pył1kiem, można wytłumaczyć -następująco, Kwiat rnahny ~kta-
ruje kil~a~i, pyłek natomiast wysypuje się z pylników wkrótce iPo
rozwinięciu się kWlialiiU. WskUlteiktego nelotar zoieramy przez pszczoły we
wceeśniejseyoh stadiach fenologicznych jeslt w' dużym stopniu zaprószony ..
py:ł!kiem, wskutek ~egb i: miód, pochodzący z tego nektaru wykazuje
,ówniej; duże zaprószenie, w późniejszych zaś stadiach jest znacznie mniej.
zaprószony.

Z nostrzyku pobrano miód 6 razy w ciągu doświadczenia. Wahania
średnich 'Z poszczególnych : dni są znaczne (it8Jb. 2), mieszczą się
jednak, jak wykazała analiza warłancj', w granicach błędu dcświad-
czalnego. '

Badania miodu nostrzykowego, <pcehodzącego z różnych poziomów jed-
nej i. tej samej zask.}e~ioOn.etik,omóTlki nie :wykazały żad:neti pra widło-
wości VI rozłożeniu pyłków. W jednych komórkach więcej pyłku zawie-

, ' ,

rały górne warstwy, W irmyeh zaś dolne. Wahania jednak w Ilości-pyłku
był:y baarlzod~. Wynosiły one od 1.500 d:o 25:000 wIg. Rbwnieduże
IWl1łlpama wystąpiły w obrębie zasklepaonych komórek położonych obok
siebie.

Nie udało się stwierdzić zależności między cZynlllliikami pogody a stop-
niem zapróseenia miodów pyłkiem.

"
\
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An,al1za waTliancji dla miodu malinowego z 'roIml 195,6

Zr6dło zmienności
Ilość i. I I

stopnl'l
Suma Iloraz

1, Fo
Fo,os FO,ol

SWObOdY,
kuredratóui

I
1 4 I 4.343.079.218 I 1.085.769.805 !2Q6,412,54 I ,3,6~ ,

I 55 ł 289.374.361
1

5.261.352 I ~"I ~

I I I

l 59· 4.632.453.578 --1\-

Między grupami

Błąd

Całość

Przedziały ufności przy poziomie 0,05 dla różate-między średnimi zaprószenia
miodu pobI1aJOO~ W róŹłlwch.dtr~cIh okresu 'kwitnienia mammy w 56, r.

a) 17.VI. i l8.VI. - 7.,684 < mi - m:. < 10.672
h) 17.VI. i 19.VJ. ....:..12,.587 <" mi - m) < 17.623
CJ 17.VI. i 20.VI. - 13.595 < mi - m, < 18.195
d) 17.VI. i 27.VI. - 16.242 < mi - m, < 19.802
e) 18.VI. i 19.VI. - 4.474 < m, - m, < 8.474
f) 1a.VI. i 20.VI. -.,. 4.393 < m, - m, <' 9.041 '
g) 18.VI • .i 27.VI. -7.031 <mz '-: ID~ < 10.657
h)' 19.VI. i 20.VI., ~ istotpych różnic nie stwierdzono
i) 19.VI. i 27.VI. -.,. 152 < m3 - m, < '4.682
j) ~O.VI. i 27.VI. - istotnych ~óżnk ni~ stwierdzono

WNIOSKI

1. Miody jednogatunkowe z jabłoni, nostrzyku i maliny uzyskane
w latach 1956.....,...1958wykazały duże wahania' pod wzgtlędem stopnia
zaprószenia pyłkiem, zarówno w, dbrębie jednego mm jalk tez w ciągu
lat. Williosimgąc przy poziomie ufności 0,05, li:crzbt pyłków w 1 g jniodu
jalblorriowego z toku 1956 waha się od 1.644 do 2.534, miodu nostrzy-
kowego z 1956 r . .....,...00,5.150 do 7.,590 orr~m.adirnoWego z 1956 r. - od
6.581 do 11.023,·z 1957 r. - od 4.542 do 6.688 i z 1958 r. - od 9.013
do 10.467. '

2: Zaobserwowano 'zjalWiSko M1niejszalIlia się stopnśa. zaprószenia pył-
ki~ miodumalinowego w miarę ~Iia roślin. I?'rzyCzyną tego jest
prawdopodobnie drhlligotrwałe,. kiLka dni trwające neikltarowan!i.e poszczę-
gólnyeh kiwdatów, podczas gdy 'p)'Ilenie zacliOlCłzri. na począ.1lk!U kwitnienia.

" - -' ' ,
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WskJUtek tego nektar zbierany przee ps7JCiroły z późniejszych stadiów'
fenologiC'1JIlyoh oraz miód poehodaący z niego są znacznie uboższe w 'Pyłek ..
U jabłoni stwierdzono Wi~e mpr~e pyłkiem miodu, pobranego na
poozą1:ku i pod koniec kw!iuenlia, aJle IPrzycrzyny tego zjaW1iska, nie udało
się 'ustalić. Nie stwierdzono istotnych r~ w stopniu zaprószenia pyl-
kiem miodu no~ykowego, pochodeącego z różnych dni okresu kwit-
nienia rośliny.

3. Nie udało się" stwierdzić zależnoścl między czynnikami pogody
aetopniem zaprószenia miodów pyJJk:iem.

4. Nie stwierdzono .w. miodzie noetrzykowym żadnej prawidłowości
w rozłożeniu pyŁków w po5ZJC1Ze1gólnych'komórkach plastra. W jednych
komórkach więcej py:łlku zawierały warsowy górne, w innych dolne,

5. Stwierdzono duże wahania, wynoszące od około 1.500 do 25.000 pył-
ków .w. prze1diczendIu na' 1 g miodu n~ylrowego w obrębie różnych
warstw tej samej kmnó.r!k!i, j'ak również w,, komórkach sąsiadujących ze
sobą.
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UblJlbl.{EBblE K03C1»CI»Hl.{HEHTbl TPEX O,lJ.HOBH,lJ.OBbIX MEJl.OB
C TOąKH 3PEHH~ CTATHCTH4ECKOrO AHAJlH3A ..

Pe3łOMe

PaÓOTa 3Ta HMeJla BBH,lJ.y KOHCTaTHpOBaTb, B KaKHX npeneaax KOJle-
ÓJlIOTCH BeJlHll'HHbI nsrasueasrx K03<P<PHLl.HeHTOB lIHCTbIX, O.zr.HOBH.zr.OBbIX
Me,lJ.OBC HÓJlOHH, MaJlHHbI H ,lJ.OHHHKa,a TaK)Ke no B03MO)KHOCTH BbIHCHHTb
KaKHe <paKTOpbI MoryT BJlHHTb Ha 3TH KOJleÓaHHH. ~

Hccaenoaanas BeJlHCb B TelleHHH 1956-58 r. .. Me.zr.a ÓbIJlH nOJlylleHbl
npe,lJ.JlO)KeHHbIM A. H 3 • .lJ.eMH'HOBHlIaMH MeTo,zt.oM nOMelll.eHHH n-ten non
H30JlHTOpOM Ha COOTBeTcTBylOlll.eH xyasrype. Bo BpeMH L1.BeTeHHHpa-
cTeHHH, OÓpa3L1.bI Me,lJ.a OTÓHpaJlHCb HeC~OJlbKOpa3 (4-6). Bcnencraae
sroro .noayseao OÓpa3L1.bl coorsercrayrourae pa3HbIM <pa3aM nepaoaa
L1.Be,TeHHH.H3 Ka)K,lJ.OrO OÓpa3L1.a, B 3aBHCHMOCTH OT ero BeJlHlIHHbI, cne-
JlaHO HeCKOJlbKO ,lJ.0 HeCKOJlbKHX ,lJ.eCHTKOBMHKpOCKonHlIeCKHX npenapa-
TOB, onpeneaas 11 Ka)K,lJ.OM.npenapare sec .B3HToro Me,lJ.a H lIHCJIO nbIJlb-
L1.eBbIXsepea. 3aTeM KOJlHlI&TBO HaH,lJ.eHHOHnb!JlbLl.bI B Ka)K,lJ.OMnpenapare
nepec-raraao Ha 1 r Me,lJ.a. Iloayxeaaue 3THM cnocoóou lIHCJla (K03<p<PH-
unearsr) COCTaBHJIH xarepaaa ,lJ.JlH cTaTH,cTHlIecKoH oópaóoTKH.

1) Creneas aacopeaas noayxeaasrx B rexeaaa 1956-58 r. O.zr.HOBH.D.O-
BbIX Me,lJ.OBc HÓJlOHH, ,lJ.OHHHKaH MaJlHHbI npOHBJlHJla aaaxareasasre KOJIe-
óaHHH, KaK B npezteaax onaoro roza, TaK H B reueaaa aer, ECJlH npHHHTb,
3TO <1=0,05, lIHCJlO nuasueeux sepea B 1 r. H6JlOHeBOro xena c 1956 r.
KOJle6JleTCH OT 1644 ,lJ.0 2534, ,lJ.OHHHKOBoro c 1956 r. - 5150 no 7590,
a xaaanoaoro c 1956 r. OT 6581 ,lJ.0 11023, c 1957 r. - OT 4542 ,lJ.0 6688
H c 1958 r. - OT 9013 ,lJ.0 10467.

2) Orxeneao HBJIeHHe yxeasurenaa CTeneHH aacopeaas n~IJIbLl.OHMa-
JlHHOBOro Me,lJ.a no xepe oTiJ.BeTaHHH pacreaaa. npHlIHHOH sroro SłBJISł-
JlOCb sepoarso HeCKOJIbKO ,lJ.HeH nponoazcaiouteecs ssrneaeaae sexrapa
L1.BeTaMH, ne cxorps Ha TO, xro nbIJlbHH'KH OTKpbIBałOTCH B ua-raxe L1.Be-
TeHHH. Bcaencrsae sroro uexrap, .cOÓHpaeMbIH H4:eJlaMH c L1.BeTOBB ÓOJlee
n03,lJ.HHX <peHOJlOrHlIeCKHX CTa,lJ.HHX,MaJIO aacopea nbIJlbLl.OH.

y H6JlOHH 60JlbWe nbIJlbLl.bI aaxonaaocs B' Me.zr.eoT06paHHOM. B aanaae
H B KOHLl.e·L1.BeTeHHH.npHlIHHbI sroro yCTaHoBHTb He ynanocs.:

Bo B3HTbIX B pasasre ,lJ.HH nepao.aa .L1.BeTeHHHnpoóax .zr.OHHHKOBoro
xena He HaH,lJ.eHO CYlll.eCTBeHHoH pa3HHLl.bI B conepacaaaa nsrasusr.

3) B ,lJ.OHHHKOBOMMeAe, B OT,lJ.eJIbHbIXHlIeHKax BOlll.HHbI He oóaapyaceao
HHKaKOH 33KOHOMepHOCTH B' pacnOJlO)KeHHH .nbIJlbLl.bI. B O,lJ.HHXsilleHKax
ÓOJlbWe nsmsusr 6bIJlO B BepXHHX, B ztpyrax - B HH*HHX CJIOHX Me,lJ.a.

4) B ,lJ.OHHHKOBOMMe,lJ.e KOHCTaTHpOBaHO B pa3HbIX ero CJlOHX H3 01'-
,lJ.eJlbHOH HlIeHKH TaK)Ke, KaK H H3 COCe,lJ.HHXHlIeeK saauareasmae KOJle-
6aHHH B CO,lJ.ep)KaHHH nbIJlbLl.bI OT 1500 ,lJ.0 25000 sepa B nepecxere Ha
l rpaxsr. .

5) He ynanocs yCTaHoBHTb KaKOH-JlH60· 3aBHCHMOCTH sacopeaas Me.zr.a
nbIJlbLl.OH OT <paKTOpOB nOrO,lJ.bI.
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UBER DIE POLLENKOEFFIZIENTENVON 3S0RTENREINEN.
HONIGEN ·.VQM' STANDPUNK'.l' DER STATISTISClłENANALYSE

vp,nSoph.ie Dem:i,an.owicz u.nd Bolesław Jabłoński

Diese Arbeit haJt es zum Zdel; festzustellen, in welchen Ckenzen die
~ o' , .. ,........" : '." .. """:" .. .. .... ,i " .." , " ." .. .. ,

Wer,te 'der' Polieńkoefflziersten :der'sorlerireilneln Arpfel-, Himbeer- und
Stffiniklee-:Honige schwariken, bezwvzu enrtlittełn, welche Fakitorendiese
Werrt;sohwankm~en beeinflassen. . .. ' ..\

Die UnterSlOOhunigenwurden inden Jamren '1.956=--:'58durchgeftihrt. Die
Hooige eOOieKman nach der von A. und S. P~lwlicz .ausgearbeiteten
Methode "der 'O'lberikąfi'gUpg,.der Kulturen sowie ,'gęrBienenv01~er: Wah-
rend der, Blutezest der Pflanzen .wurden Honśgprooen einjge (4:--,6)
Male entnommen. Auf diese Weise ~rhielt man P'I'lOlben,die aus verschi=-
denen Blutezertabscłmitten stammten., Nachher wurden aus jeder Probe
je naiCh ihreriGrosse einige bezw. mehrere mikroskopische Praparate
VOn einem bestirnmten Gewicht bereitet, in denen samtliche Pollenkómer
ausgezahlt wurrlen.. Die festgelegten Pollenmengen wurden getrennt
fur [edes einzelne Peaparat aw 1 g Honig umgerechnet. Die auf diesem
Wege erhałtenen Zahlen, haben dias Materia!' fUr die statistisehen Analy-
sen ergeben,

1. Die sortenreinen Apfel-, Himbeer- und Steimklee-Honige, die
in den, Jahren 1956-58 geerrrtet wurden, haben igrosse Schwankungen
im Pollengehalc aufgewdesen, und dies sowółil innerhalb eines Jahres,
Mllleaueh VOIl1 Jahr ZIU Jahr. Bei a = 0,05 wurde festgestellt, dass die
Anzahł der Pollenkorner in 1 g Apfelhonig aus dem Jahre ·195<6zwisehen
1644 bis 2534, SlteinJ<!leehomgaus dem Jahre 1956 zwischen 51,50bis 7590.

- Himbeerhonig aus dern glei<CI~enJahre zwischen 6581bis 11.023'schwankte.
FiliI' dasJahr 1957 lagen die Ziffer;n fulI' die letetgenanrste Honigart
zwisehen 4542 bis 6688 umd fur das Jahr 1958zwis;ehoo 9013 bis 10.467.

2. Mirt dem fortschreitenden Veebltihen der Kultur wurde bei dem
Himbeerhonig eine Vermngenung des Połfengehaltes beobaełrtet. Der
Grund hierftir wird wahmahein1ioh darin Iiegen, dass die Nektaraussehei-
dung langere Zeit (Ibismehrere Tage), dauert, ,wa:brend die Pollenver-
staubung nur bei Beginn der Blutezeit vor sieh geht, Infolgedessen
weist der aus den spateren phanologisehen Stadlen gesammeite Nektar
(Unl(~demgemasa der ~erallls starnmende Honig) einen geringeren Pollen-
gehałt. wf. Im Apf.elhonig wurdeein hoherer Połlengehalt ZIUJTI Anfang
und gegen Ende der Bluhperiode festgestelłt, der Grund diesel' Erschei-
nung konnte jedoch nicht ermittelt werden.
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Bei dero BIUS versehiedenen Tagen der Bltitezeit stammenden Stein-
kleehoonig wurden keine nennenswerten Unterschiede im Połlengehalt
bMibachtet.

3. Eine Abhiilng.iglkeitdes PiOlilengehalitesvon den Wetlterverhłiltnissen
hart; sieh nichJt ergeben ..

4., Aro StędnłkJ.eehanig wurden keiner.lei Regelmass.igkeiten betr. Ve-c-
teiJ.~ der PoHenikOmer in den einzelnen Walbenzellen naebgewaesen.
In einigen .Zellen haben die oberen, in anderen Zellen me unteren

ISchiJchJteneine hóhere Mengę VIQIIl Podlenik6rner enltih:ałten.
5. Es wurden sehr starkę Schwankungen in dem Stefnkleehonig

festgestellt, me von 1.500 bis 25.000 N.lenkorner ausgereehnet je l' g
, ausmaehten, und dies sowohl im Bereieh von verschiedenen Schicthten
der glemen Zelle, wie auch zwisohen NachJbairzeiUen.
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