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.WSTĘP'
Powszechnie znany jest fakt,. .że' facelia jako roślina dostarczająca

pszczołom obfitych ilości. nektaru i pyłku, stawiana jest na czele .1'0":

ślin pszczelarskich. Do zalet facelii należy zaliczyć poza wysoką ,wy-.
dajnością nektarową i pyłkową: a) 'krótki okres wegetacji, dzięki-cze-
mu można wysi~wać ją od wczesnej wiosny do połowy lata i 'zapewnić
w ten sposób pszczołom pożytek. od początku .czerwca- do późnej je-
sieni, b) długi okres kwitnienia, .co daje pewność, że nawet w pr~ypadk~
złej pogody ,przynajmniej część -tego, pożytku będzie wykorzystana, przez
pszczoły, c) niewielkie wymagania, dzięki czemu można uprawiać .face-
Iię m wszystkich niemal gle.b~ch z wyjątkiem suchych piasków i gleb
podmokłych, <;1) możliwość uprawy facelii vv mieszankach wysiewanych
jako plon główny przeznaczonych Ibądź na' paszę, bądź na zielony nawóz,
e) możliwość uprawy facelii jako rośliny poplonowej w czystym siewIe
1ulbw mieszankach 'użytkowanych na P1lSzę'czy,na zielony nawóz, f) i .7?~
żliwość wykorzystania facelii do mieszanek okrywowych w sadach,'
g) stosunkowo niski koszt n~si~i'/ potrzebnych do ob~iania 1 'ha pb'la:
Zrozumiałe 'jest, że zainteresowanie . facelią' wzrasta' zarówno" 'wśród i

pszczelarzy, jak też wśród rolnikÓW:i sadowników, '"
Pszczelarze Wysiewają 'facelię 'iJ.łeo tylkona niewielkich działkaehw po;;:

lu czy teźpriy pasiece' dht 'zapełnrenia hrk. (przerw) w' pożytkaeh.vale
również na większych powierzchniach dla ,uzyskania 'pożytku .głównego, !

co im się .zresztą opłaca. Stąd.; ważny jest' termin siewui' aby .kwitnie-
nie wypadło w, odpowiedniej porzebądż tozewzględu.na. przerwę -w po-
żytkach, . bąą21·,J~;"ze względu, na ,u~y.skal,'}ięJnaitsymalnęgo ,pożyJką'
głównego. ;'". '.; '1,,; :' ..



Duże również znaczenie ma gęstość wysiewu, aby w danym .termi-
nie uzyskać możliwie największą wydajność miodową facelii. Wydaj'-
ność miodowa, jak każda inna wydajność (nasion, owoców, bulw, ko-
rzeni), zależy nie tylko od właściwości ukrytych w samej roślinie, a więc

I
od jej cech dziedzicznych, ale i od całego szeregu warunków zewnętrz-
nych, jak: czynniki pogody, warunki glebą we i zabiegi agrotechniczne.

Celem niniejszej pracy było zbadanie przede wszystkim wydajnoś-
ci miodowej oraz przebiegu faz kwitnienia facelii błękitnej w zależ-
ności od dwu zabiegówagrotechnicznych, tj. ,gęstości i terminów siewu.

Wykonano jednocześnie szereg obserwacji i pomiarów dotyczących
wpływu badanych zabiegów na inne cechy jak: wzrost roślin, zmiany
ilościowe niektórych cech morfologicznych roślin oraz plon nasion i ich
wartość siewną. .

PRZEGLĄD LITERATURY

W dostępnej mi literaturze poza jedną pozycją {Zimna - 1959) nie ma-
lmem danych dotyczących wpływu gęstości siewu na face1iębłękitną.
Zimna1barlałaa'Ż 10 różnych gęstości {od 2-20 kg nasion na
l ha), lecz nie stwieTdziła istotnego wpływu tego zabiegu na wydaj-
ność nektarową facelii. laki wpływ wywierałagęs.tość na inne cechy
roślin,auło{'(ka' mie podaje. Inni autorzy, zarówno rprac naukowych..
jak i popularnych artykułów o facelii, podają na ogół normy wysiewu .
nie zastanawiając się głębiej czy gęstość wysiewu wywiera' wpływ na
zmianę ceeh watl:Ości użytkowej tejrfiJSiiny czy też nie. Głuchow(1950)
podaje, że stosowane normy .wystewu, z2ileżnieod warunków glebo-
wych, pogody, pory siewu oraz wartości siewnej nasion, mogą się wa-
hat: oB 2~1'6'kg nasion na 1 ha. W tych granicach mieszczą się też
normy podane przez Demjanowiczową (t!ł53), Lipińskiego '(1'958), Gu-
derską(nr56). 'Z prac tych O'gOlrtiemożna się zorientować, że przy
mniejsze] ilości roślin na jednostce powierzchni wyrastają one więk-
sze, bardziej się rozgałęziają, posiadają większe kwiatostany i większą
Iiezbę kwiatów. Trudnona'tomiast wywnioskować, czy gęstość siewu
wpływa na liczbę wytworzonych kwiatów na jednostce powierzchni.

W~w w-miJ}\I. siew\I.:sp:r.owadzasięwłaściwie ao wpływu czyn-
nikewmetOOl'(:)108ic~"wy.ch JIlłl rośłiRę.

W«1mdy hcsliiprzy SF2y::;.~oej' wilpnej ~zie ]JGjaw'iają - się
l'łl 7--8 ,dtaiadh :od :da1Y 'sIswu~ehOtW - łl5O,Zi:nma - ,1'959),
W~\ł. _~~owej~y'~ ~.~'t~ch, ;a lna:we:t~po
miesiącu (Ra:gimow - 1958).



Dla dobrego wzrostu i l'O~oju' faCElni, według Jordana i Jurasza :
(cyt. za Zimną - 1959), w początkowym okresie wegetacji roślin po-
trzebna jest duża ilość wilgoci w glebie.

Zimna podaje, że okres wegetacji facelii (w przybliżeniu czas od sie-
wu do końca kwitnienia) w przypadku normalnego siewuw.iosennego,
waha się od 85-99 dni. Według Czebotnikowej (1958), która wysiewa-
ła facelię od wczesnej wiosny do końca czerwca, w odstępach dwuty-
godniowych, przy późniejszych (czerwcowych) terminach Siewu rośli-
ny posiadały krótszy okres wegetacji' niż przy siewach wczesnych (kwiet-
niowych). Pritsch (1959) stwierdził, że w warunkach Niemiec facelia wy-
siewana w końcu maja' i w' czerwcu posiadała krótszy okres czasu od
siewu do początku kwitnienia niż wysiewana w kwietniu,

Według obserwacji różnych badaczy pierwsze kwiaty pojawiają się
w 6-8 tJlgodni po wiosennym zasiewie facem, a sam okres kwitnienia
trwa 3-7 ty:godn~. Głuchow (1950), Zimna (1959) podają, że okres'
od początku do pełni kwitnienia facelii trwa około 1 tygodnia, pełnia
-2-4 tygodni i przekwitanie 1-2 tygodni, przy czym Głuchow twier-
dzi, że' wysoka temperatura przyśpiesza kwitnienie, dżdżysta zaś pogoda
przedłuża. Takie same obserwacje poczynił .Dołgoszew (cyt. wg Kulie-
wa - 1952) '.W doświadczeniu Czebetnikowe] (i958) okres. pełni kwit-
nienia facelii trwał od 8 do 20 dni, nie wykazując żadnej prawidłowej
zależności od terminu siewu.

DŁugość kwitnienia jednego kwiatu facelii wynosi 1-2 dni; przy
wilgotnej natomiast pogodzie może się ono przedłużyć do 3 dni (Głu-
chow 1959, Ragimów 1958). Zimna (1'958) podaje, że poszczególne 'kwia-
ty kwitły od 7-49 godzin.

Ogólna liczba .kwiatów na 1 m2przy normalnym wiosennym wysie-
wie facelii w badaniach Zimnej (1959) wynosiła na gorszej glebie (śred-
niej bielicowej)- około 48 tys.; a na lepszej (żyznym lessie) - około
165 tys. Głuchow (1950) naliczył około 100 tys. kwiatów na l m2• Jak
doniosła Beutler (1957) liczba kwiatów wytwarzanych przez roślinę wy-
daje się zależeć od warunków klimatycznych. Wniosek swój autorka
oparła na, wstępnych wynikach doświadcaenia prowadzonego nad rze-
pakiem, jarym, hodowanym w kulturach wodnych w Niemczech i Kana-
dzie. Nasiona były jednakowego pochodzenia. W Kanadzie, g(izie
jest lepsze nasło.necznienie,' rośliny wytwarzały więcej kwiatów (także
lepiej nektarowały). Według Sehuela (cyt za Beutler - 1953) światło
sprzyja ogólnemu rozwojowi :rośliny i wpływa na zwiększenie 'się ilości
kwiatów.

Oblot pszczół na facelii r~zynasi.ęl dkoło godziny 6-7 rano,
a 'kończy około godz. 19-20 wieczorem (Demianowkzowa 1953, Głu-
chow 1950, Zimna 195.9). Największe nasilenie ,ob~.Q.tuprzypada na go-



dziny południowe. Fominych (cyt. za Głuchowem ",--,.1950) uważa, że
liczba pszczół na facelii zmienia się odpowiednio do siły. nektarowa-
nia. To samo potwierdziła Zimna, która za dodatkową przyczynę naj-
lepszych oblotów w południe uznaje większą Ticzbę otwartych kwia-
tów w tym czasie.

Plon nasion facelii waha się od l - 6 q/I .ha, najczęściej wynosi
2-4 q (Demianowiczowa 1953, Głuchow 1950, Lipiński 1958" Leontiew
1953, Sołdatow 1958, Otriaszkiewicz 1953, Kuźmin 1953). Sołdatow uzy-
skiwał wyższe plony nasion facelii raczej przy późniejszych (koniec
kwietnia), niż wcześniejszych (początek kwietnia) terminach siewu.
Autor nie podaje przyczyny tego zjawiska.

Nektarowanie poszczególnych kwiatów facelii raptownie maleje pod
koniec lata (Fominych cyt. za Głuchowem 1950). Andrejew (cyt. wg.
Kuliewa -1952) wyjaśnia zmniejszenie się ilości nektaru tym, że pod
koniec kwitnienia, rozwijają się kwiaty wierzchołkowe, które posiada-
ją mniejsze nektarniki niJż kwiaty dolne w kwiatostanie. Czebotni:kowa
(1958) stwierdziła, że w miarę opóźniania terminu siewu facelii, mniej-
sza 'była wydajność cukrów jednego kwiatu, To samo zjawisko autorka
stwierdziła u gorczycy. '

Według Kuliewa(1952), główną przyczyną zmniejszania się nekta-
rowania roślin w drugiej połowie lata jest obniżenie się temperatury,
która, jak twierdzi autor, nie może pozostać bez wpływu na procesy

. asymilacji w zielonych częściach roślin i na funkcjonowanie tkanki ne-
ktarnika.' Goetze, Wansel, Hammer, Barbier, Huber (cyt. za Zimną -
1959) uważająvźe wyższa temperatura 'sprzyja wydzielaniu się cukru,
a oziębienie natomiast zmniejsza nektarowanie. Głowska (1958) badając
nektarowanie drzew owocowych stwierdziła, że niska temperatura
i opady wpływają obniżająco na ilość i vkoncentrację nektaru, a więc
i na wydajność cukrów z jednego kwiatu. 'Huber (1956) sądzi, że wy-
twarzanie substancji organicznych i wewnątrz komórkowa przemiana
materii zależą od temperatury. Poszczególne gatunki roślin mają dla
nektarowania swoje optimum. temperatury. Kenoyer (cyt. za' Hube-
rem - 1956) ustalił doświadczalnie dla szeregu roślin optymalną tem-
peraturę - nektarowania, która według niego mieści się w granicach

. 1S-:-20°C. Kuliew (1952) podaje wyższe granice temperatur optymal-
-nych dla nektarowania -,- 20 do 30°C. Róźnice w zdaniach autorów mo-
gą wypływać z różnych warunków, w których prowadzili badania.
, Fominych, Banbier r(cyt.za Kullewem 1952),' Ostaszczenko .- . Kud-
riawcewa (cyt. za Zimną 1959) stwierdzili, że wzrost wilgotności po-
wietrza' zwiększa wydzielanie nektaru a także zawartość, w nim cu-
-krów. Do-podobnych wniosków w swych badaniach doszła: Zimna (1959).
'Huber (1956), Kułiew (1952) oraz Bonnier, Haupt i Konoyer (cyt.' wg.
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H1-lbera l,g~),~ą ~~~ swych,b~ń; n!id,ró.żnymi~śliP~'lłi,.~~f4zą,
żerównolegJe" ze zwiększeniem .~~ęwj.l&otpóści powietrza:!ll:Y,'l,ięk~a.,s~.
ogólna ilOŚĆ. nektaru w kwiecie,:ąle .zawąrtość cukr6wpo~je, bes_. - .,. -. .' "
zmian, ,_ " , , , ", " " ,Aj

Badając wpływ 'światła, Beutler (1~&3):z3cie~iałą., całe l'Ośliny,~)~p7';;
rago i Trapeolum i stwierdziła, .że ił~n:ektaru. L zawartość W,"~
cukrów spadały, 'ale dopiero' PO'I 48goązipąC~. ciemności, Rośliny ~on~
trolne nie zaciemnione wxtwarzały w".dąie,pochmur:ąe' nie mniej' nek-
taruniż w' dnie słon'e~zJ1e,.Według Polopidęsa (cyt: za .Beutler -:- 1953)
wydzielający się ńektar bywa przygotowywany w· roślinie- w "dniu po-
przednim" dla tęgo nalefaAo brać, pod -uwage .zachmurzenie dnia poprzed-
niego;' Vomitts ,(cyt. za- Bęutler ,1953)'jest mania, .że .na wydzielanie nek-
taru ma, wpływ światło i: długość .dnia .•

Wydajność miodowa facelii wysiewanej na wiosnę, wynosi na ogół
od około 100 do ponad 300 kg z,l ha (Demianowiczowa 191$3,Głuchów
1950, Smaragdowa 1954,. Kopielkiewskij 1954, Zimna.-1959),. W bardzo
dobrych.vwarunkach wydajność miodowa facelii może dochodzić do
10,00ikg z 1 ha (Głuchów - 195P)~,Maliir(1951) uzyskiwał ,z' 1 ha fa-
celii ponad 3QOkg miodu towarowego., Czebotnikowa (1958) stwierdzi-
ła, że w miarę opóźniania; terminu, siewu, zmniejszała się 'Yydajność
miodowa ,faceli,i"pl'ŻYazym -dla Wczesnych kwi~ią~cłitennin6w sie-
wu w poszczególne lata wahała, się .od 115 do 2P5'kg/1 ha, dla późnych
(czerwcowych) -,'~ 8,5 do 69 ikgl1 ha. WedNg, zdania Kuliewa (1952)
główną przyczyną spadku wydajności miodowej roślin w drugiej poło-
wie lata jest mniejsza ilość dni .słonecznych i spadek temperatury.

METODYKA ·PRACY

. Doświadczenia przeprowadzono na''''polu Instytutu Sadownictwa
w Skierniewicach w latach' 1957-l9.59,. na lekkiej glebie bielicowej .
. Przedplonem ,dla faceUi.w, 1957 ~~u były 'but:aki pastewne, w 1958 -

mieszankistrączkowe, w'1959 -_'Ol~iste (rukiew siewna).
W doświadczeniu uwzględniono 7~ różnych terminów siewu facelii,

dokonywanych w dniu 15 i 30 lub ,31 kaidego miesiąca, w roku 1957
i .19q9 od 15.IV. do 31.VII.,a w 1958 od 3G.IV. do 31.VI~.,W roku 1957
w każdym terminie uwzględni0!l0. 8, ~tości wysiewu od 2 do
16 kg/l ha, biorąc ilości· nasion różniące ,się o 2 kg. W roku 1958 za-
stosowano ty1ko 4 gęstości wysiewu: 2, 6, 10 ~ 14 kg nasion/I ha. Lii:.
bę gęstości zmniejszono do połowy, za czym przemawiały wyniki uzy-
skane w·pierwszym roku, W ostaU\lm roku badań (1959) chodziło głów-
nie o uzyskanie infótmacji .dot~ych· wPłYWU .terminów siewu na fa-
cei~ę;~3stosow~l1o',ty'lko jedąJ ~s~ ~:2 ~ii.- "'. ' . . , ,
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Doświadczenia w 1957 i 1958 raku założono metodą układów zależ-
, Q,ychw trzech powtórzeniach. W roku zaś 1959 wykonano doświadcze-
nie w układzie bloków losowych, przyjmując również 3 powtórzenia.

Wielikośćpojedynczych poletek wynosiła 6 m! (2X3 m). Pomiędzy po-
Ietkami pozostawiono odległość 30 cm, a międizy blokami -50 cm.

Najwcześniejszy termin siewu facelii zbiegał się zawsze mniej wię-
cej z początkiem kwitnienia mniszka (Taraxacum officinale). Termin
ostatni, a w 1959 roku nawet przedostatni przypadał w' okresie wysie-
wu poplonów ścierniskowych. Do siewu używano' nasion o sile kiełko-
wania 90-92 %.

Siew wykonywano ręcznie, rzutowo, starając się przy tym równo-
miernie rozsiać ściśle odważoną ilość nasion na poletko. Do przykry-
cia nasion używano specjalnych grabi drewnianych, które dość dob-
rze zastępowały bronę.'

Siew rzutowy, który zastosowano ze względów technicznych, jak-
kolwiek stwarzał facelii warunki najbardziej zbliżone do tych, jakie
najczęściej stosuje się w praktyce, nie zapewniał jednak zbyt dobrego
wyrównania roślin. Nastręczało to późaie] nieco trudności przy wybo-
rze reprezentatywnych roślin dla oznaczenia nektarowania. Dlatego też
celem dokładniejszego sprawdzenia wpływu zabiegu gęstości na nekta-
rowanie facelii, założono w 1958 roku dodatkowe doświadczenie, w któ-
rym zastosowano przerywanie roślin. Doświadczenie obejmowało 6 gę-
stości i 'było założ-one według metody bloków JOISOwychw 4 powtórze-
niach. W poszczególnych gęstościach każda roślina otrzymała ściśle
określoną powierzchnię życiową, a więc 25, 50, 100, 200, 400, 800 cmś.
Siew wykonano 24.V., a przerywanie 12 i 13.VI., kiedy to rośliny za-
częły wytwarzać drugą parę Iistków.

Przez wszystkie lata doświadczeń stosowano jednakowe nawoże-
nie minerałnegleby: 20,5 kg N, 25 kg P!OS i 40 Ikg K20. Azot stoso-
wano w postaci saletrzaku, fosfor w postaci superfosfatu, -~potas w po-
staci 40% soli potasowej. Nawożenie gleby fosforem i potasem wyko-
nywano wiosną, przed wysiewem nasion w pierwszym terminie, na-
wożenie zaś azotowe stosowano bezpośrednio przed siewem nasion
w każdym terminie.

Pielęgnacja roślin ograniczała się do jednorazowego ręcznego piele-
nia chwastów na poletkach oraz wycinania chwastów na ścieżkach po-
między poletkami, Oba zabiegi wykonywano wokoło 3 tygodnie po
wschodach roślin.

O b s e r Wił c j e i p o m i ary. Za datę wschodów pmyjęto dzdeń,
w /którym na poletkach wzeszło już około 90% roślin,

Obserwacje przebiegu faz kwitnienia prowadzono według następują-
cych zasad: początek 'kwitnienia notowano w momencie, gdy na paletku
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zakwitło szacunkowo około 10% roślin, pełnię - gdy zakwitło około
70%. Jako koniec pełni kwitnienia roślin przyjmowano datę, kiedy na
poletku 'było około 30% całkowicie 'przekwitniętych kwiatostanów,
a koniec - około 90% .

Długość kwitnienia jednego kwiatu określano na podstawie trzykrotnie
dokonanej obserwacji w okresie pełni kwitnienia roślin, biorąc każde-
razowo po 10 kwiatów.

Stan kwitnących poletek obserwowano przy różnej pogodzie w la-
tach 1958 i 1959. Liczono przy tym ilości otwartych kwiatów w skrętkach
oraz mierzono średnicę ich korony. Liczen-a i pomiary wykonywano w go-
dzińach południowych.

Obserwacje oblotu pszczół prowadzono w,1958 i 1!J59r~ku przez ca-
ły sezon kwitnienia facelii wszystkich terminów siewu, oceniając sza-
cunkowo ilość pszczół na 1 m2• Natomiast na facelii przerywanej w okre-
sie pełni kwitnienia liczono ilość pszczół jednocześnie przebywających
na 1 m2 poletka, posługując się ramką kwadratową z drutu. Pomiary
w tym wypadku wykonywano 6-10 razy dziennie przez 7 dni.

Pomiary wzrostu roślin wykonywano tylko w 1958 roku. Do mie-
rzenia brano co tydzień te same oznaczone rośliny w ilości około 30 na
każdym poletku. Pierwszy pomiar wykonywano w 3 tygodnie po
wschodach, a ostatni pod koniec kwitnienia roślin.

Zależność wzrostu facelii od opadów zobrazowano na podstawie przy-
rostów w 4, 5, 6 i 7 tygodniu wegetacji roślin wszystkich terminów siewu.

A'l1, a l iz a i l <OŚ c i Q war o ś l i n. ,Po przekwitnieniu facelii brano
na tka'Żdympoletku próbę roślin z powierzchni 1 m-. W kamelj próbie roś-
liny liczono, a. następnie poddawano analizie', która obejmowała pomiary
wysokości roślin, liczbę rozgałęzień, liczbę skrętków i i'iczbę kwiatów.
Ogółem przeanalizowano ponad 16 tys. roślin.

Wysokość roślin mierzono od szyjki korzeniowej do wierzchołka
kwiatostanu. . .

Odgałęzienia boczne pierwszego, drugiego oraz trzeciego rzędu, za-
kończone kwiatostanem traktowano przy liczeniu jednakowo. Odgałę-
.zień płonych (bez kwiatostanów), których było bardzo mało, nie brano
pod uwagę.

Skrętki liczono oddzielnie w kwiatostanie pędu głównego i oddzielnie
w kwiatostanach bocznych.

'Przy liczeniu kwiatów przyjęto następującą zasadę: podobne co do
wielkości skrętki łączono w grupy oddzielnie dla pędu głównego i od-
dzielnie dla pędów bocznych, po czyni przeliczano je. Następnie na jed-
nym skrętku z każdej grupy liczono kwiaty, a ogólną liczbę kwiatów
uzyskiwano z odpowiedniego przemnożenia.

1

. "!c'



'. ~'.,' - . ,r

,PrOCent rozwiniętycJ;t. roślin w stosunku do. Wysianych> nasion, zdol-
pych 'do'~iełkowania obłtezono na podstawie liczby, roślin,j Iiczbyma-
sieri. przypadających na 1 .ma poletka. Liczbę .nasion uzyskano' z. normy
wysiewu, wa.gi, tysiąca nasion oraz zdolności ich kiełkowania.
,p l o'n' n a s io n ' i ic h ' w a '1'11: o.ś-ć.. s ie. w fi a. Zbiór face'lii wyko-

nywano w 'killkado kililwnastu, dni po przekwitmenru, łqedy w· dolnych
częściach skrętków nasiona ,były już brunatne. Skoszoną.faęlię wiązano w
snopki iSU8Z.W1DW mendelkach. Młockę przeprowadzano 'bezpośrednio na
polu. Po ocż-yszczeniui dosuszaniu ważono nasiona ocldzielnie z każ-
.dego poletka. .' u.

Wagę tysiąca nasion facelii onz ich siłę i,' energiękiełkqwania
zbadano WX9ku 1958 i 1959, przestrzegając .przy tymxogólnie iprzyję-
tych -zasad (Dorywa Iski - ·1953). Kiełkowanie przeprowadzono na bi-
bule w szalkachPetri'ego w temperaturze 12..,.-i6°e.~iezastosowano
jednak. zalecanych ',.(Liwieńcewa 1'953),.warunków, ciemności w' czasie
kiełkowania nasion. Energię kiełkowania sprawdzono-o po 3 dniach
a siłę po 10. r .

Plon ziE!:~onejmasydkreślana dla faceiU dwu, O3tfl~ch ~lipoowych)
tenninówsiewu. Facelia-z tych terminów mie ~akwitałąl:~ pełni przed
mrozami, dlatego liczono się 'bardziej z' jej znaczeniem na .pasze. ZbiÓr
roślśn wykonywano w początku Iistopada.
, N e k t a r >O w a n i e i w yd a j n ość m i Q Id'O W a. Nektar pobierano
w ciągu 4-6 pogodnych ąni.w akresie:pełni kwitnienia ~()Ślin. Każdego
~nia brano po jednej próbienaposzczególnympoletku danego "terminu sie-
wu. Nektar w pojedynczej próbie pochodził z 'lO kwiatówwztętych z' róż-
nych roślin. Według 'Beutler (1936) próba z takiej ildścf kwiatów jest
wystarczająca. Ogółelil I>r~ebadano ponad 14 tys.kwi~tów. Na 24 go-
dziny przed każdo~ażó'wyn;, pobraniem ~nektaru ..,~olo':Y~~()kilka do kil-
kunastu roślin na poletku' przy pomocy izolatorów 'ż,Fgazy technicznej
(rys. l). Nektar 'pobierano w godzinach południowych: 'posługując się
przy tym szklanymi pipetkami' z wężykiem" gumowym, nieco iprzypo-
tninającym:ipipetkęLiwieńcewej {1954): ' ;,

Ilość nektaru. określano zró!Żnicy wagi pipetki przed: i po pobraniu
próby. 'Ważenie wykonywano na wadze vanalitycznej+w laboratorium.

Procentową' zawartość cukrów w nektarze oznaczano :przy pomocy
refraktometruAbbego. ',' ~li

Suchą masę nektaru z 10 kwiatów, '.czyli tak zwańą-iwedług Beutler
wartość- eukrewą wyliczano' z, ilości nektaru i procentowej zawartości
w nim·.cukró~~ '.,:; ą ..

. Ilość (wytiajnóść) cukrów z powierzchnilm2otr~oprzez prze-
mnożenie/przeciętnych: wydajność cukrów z jednego;Tkwiatu W ciągu
doby, długość kwitnienia jednegó'kwiatuÓoraz lkzby,~atów.na l 'm!,
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Wydajność miodową z 1 ha uzyskano z wyliczonej uprzednio wydaj-
ności cukrów z powierzchni 1 m", przy czym' przyjmowano, że w 100
częściach wagowych miodu znajduje się przeciętnie 80% suchej masy.

Porównanienektarowania kwiatów na pędzie głównym i na pędach
bocznych wykonano na facelii przerywanej, rosnącej w rozstawie 28,3X
28,3 cm. Nektar pobierano w ciągu 7 dni w okresie pełni kwitnienia,
biorąc każdego dnia po 4 próby na pędzie głównym i identyczne 4 próby

Rys. 1 Izolator-z gazy technicznej na
poletku z facelią

na pędach bocznych tych samych roślin. Do każdej próby brano nektar
z 10 kwiatów.

Koncentracje cukrów w nektarze w zależności od wilgotności względ-
nej powietrza podano na podstawie średnich wyników z poszczególnych
dni, w które pobierano nektar przez trzyletni okres badań. Wydaje się,
że dostatecznie do tego upoważniał widoczny brak zależności tej cechy
od terminów siewu i od temperatury.

Zależność absolutnej zawartości cukrów w nektarze 10 kwiatów na
dobę od średniej temperatury powietrza podano również na podstawie
przeciętnych wyników z poszczególnych dni, w które pobierano nektar
w ciągu trzech lat badań. Sezon kwitnienia facelii (od czerwca do jesieni)

.. __ ._------



podzielono przy' tym na tr;y okresy; pierwszy' okres od początku
czerwca do końca lipca (okres pożytku głównego według Bor.nusa -
1958), drugi - od początku sierpnia do połowy września (okres pożytku
późnoletniego) i trzeci - od połowy września do końca października
(okres pożytku jesiennego).

S p o s ó Ib o p r a c o w a n i a w y n i k ó w. Wyniki opracowano przy
pomocy anatizy wariancyjnej R. A. Fishera. W badaniach przyję-
to poziom wiarogodności a = 0,05. Ocenę istotności różnic po-
między średnimi oparto na kryterium "rt" Studenta. RÓŻnice gra-
niczne (przedeiały ufności dla różnic) są symbolizowane przez m.
Statystyczny sposób analizowania wyników był zgodny z. układem do-
świadczenia. WynIki doświadczeń z' roku 1957 i 1958 opracowano my-
wając analizy wariancyjne], stosowanej dla przypadku 'llkł·adów zależ-
nych. Przy opracowaniu zaś wynilków z roku 1959 użyto metoIdy stoso-
wanej dla 'bloków losowych. Ze względu na to, że u wszystkich branych
pod. uwagę cech nie stwierdzono, aby ich wielkości kształtowały się przy
badanych gęstościach wysiewu inaczej w różnych terminach, pominięto
analizowanie wpływu gęstości na tle terminów, a sam wpływ terminów
oceniano na podstawie preeciętnych dla wszystkich gęstości.

W celu dokładnej oceny wpływu terminu siewu na rośliny, w łatach
1957 i 1958 dla trzech ważniejszych cech (liczby rozgałęzień, liczby skręt-
ków i liczby kwiatów na roślinie) zastosowano przy opracowaniu wy-
ników analizę wariancyjną poprawioną regresją. Jako zmienną niezależną
przyjęto tu l'iczbę roślin na 1 m.2 poletka.

PRZEBIEG DOSWIADCZENIA I WYNIKI

a) P r z e b i e g p o g o d y. ,
Przebieg pogody w okresach wegetacyjnych lat 1957-1959, scharakte-

ryzowano na podstawie opadów oraz średniej, maksymalnej i minimalnej
temperatury powietrza. Dane wzięto ze stacji meteorologicznej odległej
o 700--800 m od miejsca doświadczenia. Wyniki przedstawiono graficznie
za pomocą wykresu.

Całoroczne opady (w okresie zimowym liczonym ód l.XI. do 3l.III.
i w okresie wegetacyjnym liczonym od .1.IV do 3l.X) w latach prowadze-
nia doświadczenia wynosiły: w roku 1956/57 - 431 mm, w 1957/58 -
404 mm i w 1958/59- 363 mm. Przeciętna z wielu lat suma opadów
dla Skierniewic wynosi 522 mm rocznie. Jak z tego widać wszystkie lata
charakteryzowały się małą ilością opadów, a rok 1959 należy uznać jako
suchy. I

W okresach zimowych dwu pierwszych lat ilość opadów była .niewiele
niższa od przeciętnej wieloletniej, która wynosi 128 mm, natomiast
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w okresie zimowym 1958/59 opady wynosiły tylko 85 mm. IloŚĆopadów
w okresach wegetacyjnych wynosiła: w roku 1957 - 324 mm, w 1958 -
281 mm i w 1959 - 277 mm. W porównaniu ze średnią wieloletnią;
która wynosi 294 mm, okres wegetacyjny w roku 1957 był stosunkowo
bogaty w opady, a takie s.ame okresy w latach 1958 i 1959 - uboższe ..

Przeciętne z wielu lat sumy opadów w poszczególnych miesiącach okre-
su wegetacyjnego dla Skierniewic wynoszą: w kwietniu - 38,7 mm,
maju - 49,1, czerwcu - 67,6, lipcu - 75,0, sierpniu - 80,0, wrześniu -
46,8 i w październiku - 37,0 mm.

Rozkład opadów i przebieg temperatury w okresach wegetacyjnych
lat 1957-59 cechowała znaczna zmienność (rys. 2). Kwiecień i maj w roku
1957 charakteryzowały się niewielką ilością opadów oraz znacznymi wa-
haniami 'temperatury. Bardzo małe opady w drugiej dekadzie maja i zu-
pełny ich brak w 'trzeciej dekadzie, przy jednoczesnym spadku tempera-
tury, nie 'Stwarzały korzystnych Warunków dla rozwoju facelii. W czerw-
cubyło więcej opadów i cieplej. Najwięcej deszczów przypadło na pierw-
szą dekadę miesiąca, co po dłuższym majowym okresie bezdeszczowym
wpłynęło dodatnio na rozwój roślin. Lipiec był obfity w opady, lecz stosun-
kowo chłodny; charakteryzował się małą amplitudą dobową. Szczególnie
silnie zaznaczył się spadek maksymalnej temperatury. Tego rodzaju po-
goda sprzyjała wzrostowi facelii, natomiast na kwitnienie i nektarowa-
nie Wywierała wpływ ujemny. Opady w sierpniu były niewielkie, lecz
rozłożone dość równomiernie. Temperatura zwłaszcza w drugiej dekadzie
była wyższa niż w lipcu. We wrześniu, głównie w drugiej i trzeciej
dekadzie deszcze wystąpiły znowu obficiej. Nastąpiło jednocześnie obni-
żenie temperatury, która w końcu miesiąca spadła poniżej 10°C. W paź-
dzierniku opadów prawie nie .byłe, temperatura w dzień dochodziła do
15°C. Dość !bogate w opady lato i poezątek jesieni w 1957 roku były
korzystne dla wzrostu facelii późniejszych terminów siewu, nie 'Sta-
nowiły jednak dobrych warunków dla jej nektarowa:nia. .

Rok 1958 charakteryzował się znacznie opóźnioną wiosną. Dopiero
w .końcu kwietnia maksymalna tempetatura dnia przekroczyła 10°C. Co
do opadów, to z wyjątkiem października wszystkie miesiące okresu we-
getacyjnego otrzymały ich poniżej normy. W maju, jakkolwiek skąpym
w opady, pogoda była dość sprzyjająea. Natomiast pierwsza połowa
czerwca była wyjątkowo niekorzystna dla rozwoju roślin. W tym czasie
ponad 20 dni było bez ·deszC'Zu.Ponadto w końcu pierwszej dekady
zaznaczył się spadek temperatury. Okres ten szczególnie niekorzystnie
odbił się na facelii; która w··tym czasie zna:jdowałasię W stanie wytwa-
rzania: ptf.ków kwiatowyeb;rOśliny nie wyrosły, 'a już przeszły do stadium
kwitnienia. W drugiej połowie czerwca i w początku lipca spadły deszcze
i temperatura nieco się podniosła. Facelia dwu najwcześniejszych terrni-
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nów siewu (30JV. i 15.V.) nie nadrobiła jednak tego, co straciła z powodu.
suszy. Opadywpłynęły nawet ujemnie na jej kwitnienie, a zwłaszcza na
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nektarowanie. Rozkład skąpych opadów w lipcu był mniej niekorzystny
niż w czerwcu. Stosunkowo lepiej Yozłożone były opady w sierpniu,
jednak w końcu miesiąca i w początku następnego wystąpił ponad
10-dniowy okres bezdeszczowy. W październiku' wystąpiły częste .prze-.
Iotne ideszcze, a przed 15..>tymspadły nawet obfite. Temperatura przez
całe lato, aIŻ do połowy października ntewykazywała większych wahań
i utrzymywała się na średnim' pozlomie;

w roku 1958 lepsze warunki miała" facelia późniejszych terminów
siewu, której najtrrtensywniejszy vwzrost przypadł właśnie w okresie
przelotnych deszczów. '

Wiosna w roku 1959 w odróżnieniu od poprzedniej nastąpiła bardzo'
wcześnie. Z wyjątkiem lipca, cały okres wegetacyjny tego roku charakte-
ryzował się małą' ilością opadów i gorącym Iatem, W kwietniu rozkład
skąpych opadów 'był korzystny. Z wyjątkiem 'krótkiego ochłodzenia w po-
czą1Jkutrzeciej dekady, temperatura w dzień utrzymywała się powyżej
10°C.W pierwszej połowie maja 'było dość ciepło, lecz sucho. Główna itlość
opadów przypadała na koniec drugiej dekady, po czym tnastąpiło nie-
znaczne ochłodzenie. W czerwcu wystąpiły przelotne deszcze. Lipiec cha-
rakteryzował się wysoką temperaturą i obfitymi opadami, zwłaszcza w
drugiej połowie. Wysoka temperatura utrzymywała się, przez cały sier-
pień, ale opadów w tym' miesiącu było bardzo mało. Jeszcze 'uboższe
w opady były wrzesień i październik. ,W miesiącach tych wystąpiła
.susza. We wrześniu temperatura obniżała się stopniowo, a w początku
października wystąpiły przymrozki do -.:.4°C. Na ogół w roku 1959 naj-
lepsze warunki dla nektarowanią miała facełia wcześniejszych -'kwiet-
niowych terminów siewu. Kwitnienie facelii siewów majowych przypadło
w okresie ulewnych liPcowych deszczów, a te nie sprzyjają dobremu
nektarowaniu roślin. Nieco lepsze warunki dla rozwoju inektarowania
miały czerwcowe terminy, siewu facelii.

b) W y n i k i o b s e r w ac j i i P o m i a rów w ok r e s i e r o z-
woju f a ce l iL

1. Wpływ gęstości siewu na przebieg faz rozwojowych facelii.
Wschody roślin pdjawiały się w jednakowym czasie przy wszystkich

gęstościach 'wysiewu tych samych terminów. Gęstość siewu wywierała
wrpływ na przebieg f3Q;kwitnienia. W miarę zwiększania się gestości bez
względu na termin wysiewu początek kwitnienia facelii następował
wcześniej, przy czym pomiędzy. skrajnymi gęstościami różnice U' facelii
wysiewanej w kwietniu, maju i czerwcu wynosiły 2-4 dni, a u wysie-
wanej w lipcu 4-8 dni. Gęstość wywierała wpływ na początek pełni
kwitnienia, lecz o wiele silniejszy na przekwita'nieroślin.Facelia prze-
kwitała o 5-8 dni wcześniej' przyvnajwiększych gęstościach (16 kg)
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w porównaniu a najmniejszymt .(2 kg), a w doświadczeniu z zastosowa-
niemprzerywania roślin przy najmniejszej rozstawie (5X5cm) w po-
równaniu z największą (218,3X28,3) --- nawet około 14 dni wcześniej.
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2. Wpływ terminów siewu na przebieg faz rozwojowych u facelii.

Wschody facelii różnych terminów- siewu pojawiały się 'po 6 15
dniach. Zależały one przede wszystkim od wilgotności gleby; przy do-
statecznej wilgotności pojawiały ',się wcześniej; przy niedostatecznej
później (rys. 3). U facelii' najwcześniej wysiewanej pewien wpływ na
opóźnienie wschodów mogła wywrzeć niższa temperatura.

Okres od wschodów do początku kwitnienia trwał u roślin poszczegól-
nych terminów różnie długo i wahał się w roku 1957 - od 33 do 74 dni,
w 1958 - od 37 do 64 dni i w 1959 __ od 36 do 49 dni. Na ogół we
wszystkie lata okres ten z pewnymi odchyleniami skracał się stopniowo _
z około 40 dni u facelii pochodzącej z wcześniejszych terminów do około
35 dni u wysianej 31 maja, a u pochodzącej z terminów czerwcowych
i lipcowych -był -znowu dłuższy. U rośldn z ostatniego terminu siewu
(31.VII.) w :kolejne Iata omawiany okres wynosił - 74, 64 i 49 dni.
Wydaje się, że niska temperatura i opady, czyli ogólnie mówiąc dżdżysta
pogoda wpływała na przedłużenie okresu czasu od wschodów do kwit-
nienia, a ciepło i brak opadów - na skrócenie. Widać to zarówno w ob-
rębie _terminów poszczególnego roku jak również pomiędzy latami.
W 1957 roku okres od wschodów do kwitnienia facelii z wysiewu 31.V.
przypadł na ciepłą i stosunkowo suchą porę i trwał 33 dni, natomiast
z wysiewu l,5~VI.przypadł na deszczową pogodę i trwał, 48 dni.: Analo-
giczny okres u roślin następnego terminu przypadł znowu na nieco
suchszą porę i trwał już o 4 dni krócej. W roku 1959 przy wyjątkowo
suchej drugiej połowie lata· i jesieni okres od wschodów do początku
kwitnienia wynosił 43 dni zarówno 'U roślin z siewu 30 kwietnia jak
z siewu 15 lipca. -

Podobną zależność. od pogody wykazał okres kwitnienia facelii i po-
sżczególne jego fazy. W większym jednak stopniu zaznaczał się tu wpływ
temperatury i opadów. Okres ten na przestrzeni lat wahał się w zależno-
ści od terminu siewu od 18 do 55 dni. Wydaje się, że zaznaczające -się
z pewnymi odchyleniami wydłużanie okresu kwitnienia w miarę później- . -
szego siewu, można przypisać obniżaniu się temperatury w drugiej poło-
wie lata iw jesieni. Wpływ opadów na przedłużanie się okresu kwitnienia
najwyraźniej zaznaczył się w roku 1957,kiedy kwitnienie facelii terminów
majowych przypadło w czasie lipcowych i sierpniowych deszczów i trwało
42 i 45 dni. W 1958 roku lipiec był stosunkowo ubogi w opady, toteż
okres kwitnienia roślin z siewu 15.V. wynosił tylko 18 dni. Facelia z tego
terminu siewu' miała w ogóle najkrótszy okres kwitnienia; krótszy o 6
dniod najkrótszego w roku 1957, a ·w 1959 o 8 dni. Wpłynęły na to
zapewne również niekorzystne warunki we wcześniejszej fazie rozwoju
roślin. W 1959 roku obfite lipcowe deszcze przedłużyły kwitnienie facelii

- ~ '.,. ~ .. + - b'
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z siewu 31 maja do 40 dni. W tym samym roku wcześniej wysiana fa-
celia, tj. 15 maja, kwitła ty;lJko26 dni, a później (15.VI) - 31 dni.

Okres od początku do pełni kwitnienia facelii wahał się w poszczegól-
nych terminach siewu na przestrzeni 3 lat, od 3 do 13 dni. Na ogół
w miarę późniejszego siewu trwał on dłużej.

Pełnia kwitnienia facelii z różnych terminów siewu trwała w ciągu
trzech lat badań 8-18 dni. W 1957 roku pełnia kwitnienia facelii trwała
z terminów kwietniowych 14 i 13 dni, z majowych - 10 dni i z czer-
wcowych - 11 i 13 dni. Podobnie w roku 1959 okres pełni kwitnienia
był krótszy u roślin sianych w maju niż u sianych w kwietniu i czerwcu.
W 1958 roku okres pełni kwitnienia trwał najkrócej u facelii wysianej
30.IV. i 15.V. Należy zaznaczyć, że facelia miała wtedy niezbyt korzystne
warunki rozwoju przed kwitnieniem, a mianowicie dłuższy okres bez-
deszczowy w końcu maja i pierwszej połowie czerwca.'

Porównując obserwacje dotyczące pełni kwitnienia facelii wysianej
w różnych terminach z przebięgiem pogody w okresie trzech lat badań,
wydaje się, że jakkolwiek opady wpływały na przedłużenie całego okresu
kwitnienia, to skracały samą pełnię kwitnienia. Należy zaznaczyć, że przy
dłużej trwającej dżdżystej pogodzie bardzc trudno jest ustalić koniec
pełni kwitnienia facelii.

'Przy wszystkich terminach siewu, z wyjątkiem Iipcowych, które nie
kończyły kwitnienia przed mrozami, okres czasu od daty siewu do końca
kwitnienia facelii (w preybliżeniu okres wegetacji) wynosił w roku 1957
-'- od 78 do 104 dni, w 1958 - od 69 do 81 dni i w 1959 - od 78 do
'86 dni. Niższa temperatura oraz dłużej trwające większe opady wpły-
wały na przedłużenie okresu wegetacji, wyższa temperatura i susza -
na jego skrócenie. Wpływ większych opadów zaznaczył się wyraźnie na
roślinach z późniejszych terminów w roku 1957,natomiast wpływ nie-
dostatku wilgoci z siewu 30.IV. w roku 1957 i z 15.V. w roku 19,58.
Stosunkowo krótki okres wegetacji facelii z siewu 15.VI. w roku 1959
należy przypisać bardzo wysokiej temperaturze panującej w lipcu i w
sierpniu. Począwszy od drugiego terminu siewu, tj. z 30.IV.w roku 1957
i 1959, a z 15.V. w roku 1958, w miarę późniejszego siewu okres wegeta-
cji facelii był coraz dłuższy. Niewielkie przedłużenie okresu wegetacji
facelii z pierwszego terminu siewu nastąpiło we wszystkich latach badań,
raczej z powodu niższej temperatury w kwietniu i w maju.

3. Nakładanie się okresów kwitnienia facelii z różnych terminów siewu.

Najbardziej równomierne nakładanie się okresów kwitnienia facelii
zachodziło we wszystkich latach z siewów kwietniowych i majowych
(rys. 4). Terminy późniejsze wykazywały pod tym względem pewną
zmienność, Wzajemne zazębianie się okresów kwitnienia facelii z po-
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szczególnych. terminów siewu, zależało od długości trwania okresu przed
kwitnieniem i długości samego kwitnienia. Na długość trwania' tych
okresów wywierały wpływ czynniki pogody, co już zostało omówione.
W 1959 roku opady lipcowe opóźniły znacznie kwitnienie facelii wysia-
nej 15.VI., 30.VI. i 15.VII. W niewielkim stopniu zaznaczyło się to także
w roku 1958. Opady, które wystąpiły w końcu czerwca i początku lipca,
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Rys. 4. NUładlllJnie się okresów kwirtmienia facelH ,przy 2-tygod~h
od,st~h wY5iewill. (Daty wewną1l= rY'Sunku oznaczają termin siewu)

spowodowały opóźnienie kwitnienia facelii siewów czerwcowych, a druga
fala opadów, która wystąpiła w końcu lipca i w sierpniu, znacznie opóź-
niła kwitnienie facelii wysianej 15.VII. W roku 1959 nakładanie się
okresów kwitnienia było na ogół dość regularne. Większe opady 'w końcu
lipca wpłynęły tylko na niewielkie przedłużenie się samego okresu
kwitnienia u facelii z siewu 31.V. Wskutek suchej drugiej połowy lata
i jesieni facelia z ostatniego terminu siewu (z 31.VII.) zakwitła w roku
1959 o 27 dni wcześniej niż facelia tego samego terminu siewu w roku
1957, a o 23 dni wcześniej niż w roku 1958.

4. Długość 'kwitnienia jednego kwiatu facelii w zależności od ter-
minu siewu.

Przeciętna długoś~ kwitnienia jednego 'kwiatu facelii. z sześciu
wcześniejszych terminów wynosiła 0,8-1,2 doby (tab. 1). Dłuższy, prze-
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Tabela 1
lWeclętne cDuPć Ikwitnienia jednego klwillltu· facelii 'W dabaeh, w ude2inośc.i

\ Qd terminu siewu \

. I Terminy ::;iewu

R·o.k 15 IV I 30 IV I 15 V I 31 V I 15 VI 30 VI I 15 VII I· 31 VII
r

1957 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,5 2,2
1958 - 1,1 l, l 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0,
1959 1,2 1,2 1,0 0,8 0,9 1,0 1,3 2,5

ciętny czas kwrtrrienia [ednego vkwietu występował u róśłin wysie-
wanych w lipcu. Wynosił on w kolejne lata, dla terminu z 15.VII. -
1,5, 1,5 i 1,3 doby, a dla terminu z 3LVII. - 2,2, 2,0 i 2,5 doby. 'Wy-
jątkowolkrótko ikwitły kwiaty <faceliiw okresie obfitych (leszczów i jedno-
cześnie wysokiej temperatury. W lipcu 1959 roku. Niejednokrotnie czas
od chwili otwarcia do chwili zwiędnięcia kwiatu wynosił wtedy tylko
5 godzin. Na ogół wysoka temperatura i opady wpływały na skrócenie
kwitnienia kwiatu, a pogoda' chłodna i bezdeszczowa na przedłużenie.

5. Intensywność kwitnienia facelii w zaleźności od pogody.

Zaobserwowano, ze w czasie dłużej trwającej deszczowej pogody, kwit-
nące poletka facelii były w znacznie mniejszym stopniu' pokryte
kwiatami, niż w czasie pogody słonecznej. Wykonane pomiary wykazały,

Tabela 2
I

LIczba jednocześnie kwitnątych kwiatów' w' skrętku oraz wielkość ich korony. przy
różnej pofJOdzie

ciepło
chłodno

Liczba Srednica
rozwiniętych Jrorony

kwiatów lcwiatu
wmm

2,~6 9,52
2,23 9,69'

1,78 . 9,42
1,43 8,91'

I,l~ 7,80
1,02 7,71

Pogoda
(trwająca od kilku do kilkunastu dni)

Beadeszezowa przeważnie słoneczna:

Zmienna z przelotnymi opadami:
cii:l!pło

chłodno
Wilgotna i deszczowa:

ciepło
chłodno

że .w czasie .deszczowej' pogody znajduje się prawie .0 połowę mniej
jednocześnie. otwartych 'kwiatów w skrętku niż podczas pogody słonecz-
nej (tab. 2).: Ponadto. kwiaty te posiadają' znacznie mniejszą 'Średnicę
korony."

ts
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6. Ogólne obserwacje oblotów pszczół na facelii.

W miarę upływu czasu od-wiosny do jesieni malała liczba dni dobrego
i średniego oblotu na facelii, a wzrastała liczba' dni słabego oblotu i dni, .
w. fktórepszczoły w ogóle nie oblatywały facelii (tab. 3). Zaobserwowano

Tabela 3

Liczba dni o różnym nasileniu lotu pszczół w poszczególnych miesiącach sezonu '
kwitnienia facelii

Charakterysty - Przybliżona 195 8 r. 1 9 5 9 r.
ka oblotu lic:?Jbapszczół

VI I vu IVIUI IX I VI I VIII VIIII IX Ina 1 m! X X

Oblot dobry (30-16) 3 7 4 -i - 11 10 5 - -
OblOltśredni (15- 6) 17 17 10 3 l 14 16 10 3 3
Ob1ot słaby ( 5- O) 7 6 14 16 15 4 5 15 24 10
Brak oblotu - 3 l 3 11 15 l - l 3 18

również, czego w tabeli nie uwzględniono, że oblot facelii przez
pszczoły w miesiącach letnich zaczynał się już około godziny 6-7 rano,
a kończył się około 19-20 wieczorem. Bliżej jesieni oblot pszczół zaczynał
się coraz później w ciągu dnia, a kończył coraz wcześniej. W październiku
początek oblotu obserwowano dopiero o godzinie 9, 10,.a koniec już o go-
dzinie 17; 16, a nawet o 15. Przyczyną tego był nie brak nektaru w kwia-
tach; lecz warunki pogody, uniemożliwiające pszczołom lot w ogóle (niska
temperatura lub opady). .Zaobserwowano, że nawet w końcu października,
jeżeli tylko było pogodnie i dostatecznie ciepło, oblot pszczół na facelii,.
zwłaszcza w godzinach południowych, był nie mniejszy niż w czerwcu lub
w lipcu, Jesienią większy procent pszczół"zbierało pyłek z facelii.

Pomiary oblotów pszczół wykonywane na facelii przerywanej w okresie
pełni kwitnienia, nie wykazały istotnych różnic dla poszczególnych
gęstości.

7. Wyniki pomiarów wzrostu facelii.

Przy wykreślaniu. krzywych wzrostu facelii w zależności od gęstości'
siewu (rys. 5) posłużono się przeciętnymi wynikami pocbcdzącymiz po-
miarów wzrostu roślin 5 wcześniejszych terminów siewu w roku 1958.
Facelia ipl'IZygęstszych siewach ,Przewyższała wzrostem facelię wysiewaną
rzadziej aż do 42 dnia, licząc' od wschodów. Dopiero pomiędzy 42 .a 49
dniem wegetacji, tj. w początkach kwitnienia, rośliny z gęstych siewów
wykazywały wolniejszy Wzrost, podczas' gdy rośliny z siewów rzadkich
r.osły dalej intensywnie. Wl'ezultacie przy rzadszych siewach facelia'



wyrastała wyżej. Wzrost facelii był stosunkowo powolny do trzech ty-
godni po wschodach. Najintensywniejszy wzrost roślin przypadał na
okres 4, 15 i 6-go tygodnia, licząc od daty wschodów. Dlatego ważne [est,
aby w tym okresie rośliny miały dostateczną ilość wilgoci w glebie. .

Wzrost facelii z różnych terminów siewu przebiegał na ogół podobnie
jak przedstawiono. na rys. 5. Jedytn:ie lU roślin z terminów lipcowych
okres naj intensywniejszego wzrostu był powolniejszy i przeciągał się
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Rys. 6. Tygodruowe plIzyrosty rośljn
facelii IW :DaJ.eimości od opadów

na 7 r 8 tydzień wegetacji, licząc od daty wschodów. Wydaje się, że na
przedłużenie i zwolnienie wzrostu facelii wpłynęła tu niższa temperatura
we wrześniu i w październiku.

Opady przy wyższej temperaturze wpływały korzystnie na wzrost fa-
celii (rys. 6). W miarę zwiększania się opadów ~ż do 20 mm na tydzień,
tygtodniowe przyrosty OOIŚlilIl zwiększały się, Przy 'opadach 0-5 mm przy-
rosty wynosiły około 5 cm na tydzień, a przy opadach 20-25 mm
około 20 cm na tydzień.

c) W y n ik i a n a l i z ~ i l o ś c i o we j roś l in.

l. WpłyW ,gęstości siewu na zmianę cech niektórych wartości u facelii,

Wpływ gęstości na wszystkie badane cechy był bardzo istotny (tab, 4
i rys. 7). Liczba roślin na 1 m2 poletka wiązała się ściśle z gęstością
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Tabela 4WpłY\y gęstości siewu 'na zmianę w.arloŚci niektórych Cech lU ·facei):H

I
~§I I

Liczba skrętków Liczba kwiatów
(Ij ,.10:'- .s::.;:: CIS ..c::\;;~ s:: CI) ,O ,o....• CIS .s to CIS be CISs ~ .- N
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U ~ s:: - CI) CI) ,l<: ••..• CI) ,.lo:

;j »~..c:: .~ CI)' ....• 'c +' ]~ ]~ .•..<;;I
~ ;§~ -;;; ~ CI) CI)i !~~ •... (Ij 'O CI)' 'OCI) .'" .., beCI)

~S
+> CI) '0 ;j~ CI) 12 CI)

.~ ....•
o CI) .~ ~ @ ·U ~.- Ss '- p. ~ ...• 'c Q.

'" .5 ,.lo: be 'c «l•u CIS
•..•-0 'Ul •...§ ,.lo: ....•'Ul ~ '!il s $» - S .•••;j .••• ;;:1 2S !(ij So 'Ul..c:: ClSI:l. cu"f!)
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2

I
61 59,1 1 74,4 I 5,8 7,4 4,7

I
37,3 1.864 27,9

I
16,8 20,3 777 138.617

4 93 45,2 72,2 3,6 7,1 4,6 25,3 1891 263 16,2 19,7 490 38.505
6 127 40,8 69,2 2,0 6,8 4,6 17,1 1.973 24,5 16,7 19,9 341 38.883

1957 8 151 36,0 68,6 1,8 6,8 4,4 16,4 2.189 23.4 16,1 . 19,6 300 40.785
10 179 34,6 66,8 1,4 6,4 4,3 12,8 2.238 21,.7 17,7 19,3 260 40.066
12 210 33,1 65,7 1,3 6,3 4,0 13,4 2507 22,1 16,3. 18,9 214 40.070
14 232 I 31,9 65,0 1,1 6,1 4,0 11,3 I 2.448 21,5 14,7 18,7 195 41.538
16 259 29,8 63,6 0,9 5,9 3,9 10,7 2.514 21,3 15,9 18,0 183 41.791

-'-----
21,41 6,4 , 3,63 1 1,48 1 0,29 1 0,31 1 5,1 1 382 1 2,8 1 1,21 1,321 19,31ID'

1958

1

2 73 70,4 61,7 6,6

I
7,9

I
4,4 38,1 . 1.940 26,2

I
18,0

I
20,7 I 891 137.323

6 151 48,7 56,4 3,7 6,4 4,0 23,4 2.030 21,5 15,0 17,8 448 35.617
10 235 43,5 53,5 2,4

I
6,1

I
3,6 15,3 2.126 20,0

I 13,8 '1 17,3

I
303 135,762

14 278 38,2 51,4 1,3 5,7 3,5 13,8 2259 18,6 12,4 15,4 225 36.391

19,21 7,9 I 2,60 I' 1,77 I 0,36 I O,3~ I 9.5 1 1,74 I !,48 I 1,35 j 22,0 IID-----
12,5 - 68,1 18,8 7,2 5,2 103,0 1.288 41,3 27,3 27,5 3.049 38.108

prze- 25 - 67,3 9,2 7,1 5,2 55,3 1.384 40,8 2U 26,2 1.489 37.225

1958 ry- SO - 66,4 4,3 7,0 4,9 26,2 1.310 33,6 21,7 25,1 708 35400
uia- 100 - 62,2 2,0 ·6,0 4,5 15,9 1.586 29,1 20,1 23,8 375 37.533
na 200 - . 57,1 0,8 5,2 4,2 8,5 1.707 23,3 . 18,0 21,7 180 35.933

400 - 52,5 0,2 4,6 3,7 5,1 2.053 18,2 16,7 17,9 94 37.733
ł-'- 429 I 4,96 I 3,50 I 3,81 I0,91 I 0,62 I1,93 IID
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Rys. 7. Pokrój roślin facelii z poletek przy różnym zagęszczeniu na 1 m>:
a = 400, b = 200, c = 100, d = 50, e = 25, f = 12,5

wysiewu, nie stwierdzono jednak, aby wzrastała proporcjonalnie do wy-
sianych nasion. W miarę zwiększania się gęstości wysiewu, ze 100 wysia-
nych, zdolnych do kiełkowania nasion, liczba normalnie rozwiniętych
roślin istotnie malała. Jeżeli przy wysiewie 2 kg nasion na 1 ha, ze 100
kiełkujących rozwijało się przeciętnie we wszystkich terminach w roku
1957 - 59,1 a w 1958 - 70,4 roślin, to przy wysiewie 14 kg ze 100 kieł-
kujących nasion rozwinęło się w roku 1957 - 31,9, a w 1958 - 38,2
rośliny. Zjawisko powyższe można tłumaczyć tym, że przy gęstych sie-
wach w wyniku wzajemnej konkurencji słabsze rośliny nie dochodziły
do pełnego rozwoju.

Wysokość roślin we wszystkich trzech doświadczeniach stopniowo i na
ogół bardzo regularnie malała w miarę zwiększania się gęstości siewu.
Różnice w wysokości roślin pomiędzy skrajnymi gęstościami wynosiły
w roku 1957 - 10,7 cm, w 1958 - 10,3 cm, a u facelii przerywanej
(w 1958 roku) - 16,3 cm. Wartości "m" dla tej cechy wynoszą odpo-
wiednio - 3,63, 2,60 i 1,93, a więc świadczą o tym, że wysokość roślin
bardzo istotnie zależała od gęstości wysiewu.

Podobnie w miarę zwiększania gęstości wysiewu, we wszystkich 3 do-
świadczeniach, zmniejszały się stopniowo i regularnie wartości następu-
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jące: liczba rozgałęzień na roślinie, Iicżba skrętków w 'kwiatostanie pędu
głównego, w· kwiatostanie pędu bocznego i przeciętnie na roślinie, oraz
liczba kwiatów w skrętku kwiatostanu głównego, bocznego, przeciętnie
w jednym: skrętku oraz przeciętnie na roślinie.

Korelacja między liczbą roślin na 1 m2 a wymienionymi wyżej ce-
chami jest wyraźna i wydaje się, że nie wymaga dowodów statystycz-:
nych w postaci współczynników korelacji.

Liczba 'Skrętków na 1 m2 wzrastała w miarę zwiększania gęstości siewu,
co zostało udowodnione statystycznie vi roku 1957 i w 1958 u facelii
przerywanej. Jednakże ze zwiększeniem' się liczby skrętków na 1 m2 po-.
letka zmniejszyła się liczba kwiatów w jednym skrętku. Wskutek tego
liczba kwiatów na 1 m2 poletka pozostała bez zmian. Wahania liczby
kwiatów na 1 m>, a w 1957 roku nawet niewielki jej wzrost w miarę
zwiększania się gęstości siewu okazały się przypadkowe.

2. Wpływ terminów siewu m zmianę wartości niektórych cech u facelii.

W każdym terminie stosowano te same gęstości wysiewu, mimo to
faktyczna gęstość roślin na 1 m2 poletka była różna i wahała się dla po-
szczególnych terminów w roku 1957 od 102 do 230, w 1958 od 87 do 258
a w 1959 od 88 do 97 (tab, 5). W roku 1957 i 1958 różnice udowodniono
statystycznie. Liczba roślin na 1 m2 poletka w danym terminie siewu
zależała od wilgotności gleby w czasie siewu i wschodów. a wilgotność
od opadów. Na przykład najsłabsze wschody były w roku 1957 z siewu
15.V., a w 1958 - przy siewie 31.V. W jednym .i drugim przypadku,
około 2 tygodnie po dokonaniu siewu prawie w ogóle nie było deszczu.
Natomiast przy siewach 30.IV. i 15.VII. w 1957 roku oraz 15.VI. w 1958
roku gleba 'była wilgotna (spadły deszcze) i liczba roślin na 1 m2 była
największa.

Na skutek tego, że w 1957 i 1958 roku czynniki pogody wpłynęły nil
istotną zmianę liczby roślin na 1 m2 w poszczególnych terminach siewu,
trudno jest ocenić dokładnie wpływ samego terminu na te cechy roślin,

. które zależą od <gęstościfa'ktycznie rozwiniętych roślin na poletku, a nie
zależą od ilości wysianych nasion. Cechami tymi są: wysokość roślin,
liczba rozgałęzień na roślinie, Iiczba skrętków na roślinie i w pojedyn-
czym kwiatostanie, oraz liczba kwiatów w skrętku i na roślinie.

W 1959 roku, w którym nie stwierdzono istotnych różnic w liczbie
roślin na 1 m2 pomiędzy terminami, wydaje się, że występujące różnice
w wartościach wymienionych wyżej cech można przypisać wpływowi
terminów. Wobec tego przy interpretacji tego wpływu na mniej ważne
cechy. wypada oprzeć się głównie na wynikach z tego roku.

Największą wysokość - 67 cm osiągnęły rośliny w roku 1959 z siewu
15.V. - 67,0 cm a następnie z 31.V. - 54,1 cm oraz z 3·1.IV. - 53,5 cm.
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'"~ Wpłyrw terminów siewu na zmianę wartości niektórych cech u facelii Tab ela 5
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19,0
21,5
20,2
111,5
18,7
15,0

Liczba kwiatów:

299
189
658
452
324
329
152

....
(\j
I:

3,7 14,1 2090 I 26,5
3,6 8,8 1.815 21,5
4,3 34,0 2.614 29,1
4,3 21,6 2.458 24,9
4,8 18,5 2.360 23,2
5,0 17,9 2.132 23,1
4,6 11,2 1.951 16,8

6,3
5,4
6,8
7,2
7,2
7,1
6,3

15 IV 189 I 43,6 61,9 1,8
30 IV 230 56,4 57,3 1,0
15 V 102 24,5 57,9 6,4
31 V 144 34,8 70,0 3,2
15 VI 159 38,3 77,4 2,3
30 VI 135 32,0 77,1 2,0
15 VII 201 45,7 69,0 1,0

, 31 VII 153 35,4 73,8 I 1,0 I - I - I - i - I - I - I - I - I -
, 30,11 10,8 I 7,23 I 4,01 I 0,54 I 0,61 I 14,0 I 401,0 I 5,92 I 3.66 I 3,31 I 48,6 I 7.157

::s

.~CI)

'§•..
O>E-<

17,6
14,4
18,7
18,1
15,4
16,6
13,5

40.865
35.873
48.465
50.468
41.477
36.967
26.108

I 30 IV I I
-

155 47,4 57,'? 1,7 6,8 4,2 I 14,5 1.859 21,2 15,6 18,4 ~ 280 32.823
15 V 218 59,8 60,3 1,1 6,3 4,1 10,6 1.877 . 19,7 14,0 17,9 222 33.446
31 V 87 25,1 68,9 II,7 8,0 5,0 66,4 2.267 32,7 20,6 23,0 1.600 50.200

1958 15 VI 258 69,7 48,3 1,6 5,7 3,6 11,5 2.429 19,5 14,7 17,2 219 40.305
30 VI 161 43,2 50,2 2,4 6,6 4,2 17,9 1.989 22,0 17,4 19,7 334 37.706
15 VII 206

I
559 48,4 3,3 5,7

I
2,3 14,7 2.112 14,4 6,4 10,7 146 23.140

31 VII 179 50,3 57,1 2,8 I - - - - - - I - - I -
m 27.61 12,5 5,56 5,52 I 0,60 I 0,58 I 31.4 7,16 I 4,44 I 3,52 I 73,~-' 9.59~

15 IV I 94 I 89,1 I 49,1 2,2 I 6,7 4,1 I 15,5 1.385 I 25,7 16,9 I 21,9
30 IV 95 90,0 53,5 23 I 6,6 4,0 15,9 1.515 21,7 16,9 19,4
15 V 96 91,0 67,0 2,7 6,8 4,9 20,6 1.413 18,5 13,0 14,9

1959 31 V 90 85,2 54,1 5,1 6,6 4,1 27,7 2.411 32,1 18,0 21,3
15 VI 90 85,2 47,1 4,1 5,8 4,0 21,6 1,911 31,1 21,6 24,2
30 VI 88 83,2 48,0 3,9 5,6 4,2 22,4 I 1.953 29,9 21,0 L3,4
15 VII 77 73,5 48,4 I 4,6 6,8 I 3,8 21,6 1.649 20,8 I 13,3 15,8 I31 VII 97 91,5 43,6 , 1,8 6,5 3,3 12,7 1.438 10,1 3,4 7,1

m 5,82 I 0,79 I 5,360,72 I 1,24 I 382,71 4,58 I 2,13 I

:29
.309
307
596
522
525
339
97

28.897
29.463
28.912
50.462
46.239
45.724
25.941
9.573

3,56 I 7.57551,71



Wysokość roślin pozostałych terminów siewu wahała się od 43,6 do
4'9,1 om. Cecha ta zależała od ilości opadów. Im więcej .było opadów w
okresie przed kwitnieniem, tym wyższe wyrastały rośliny. Ta sama za-
leżność wystąpiła pomiędzy terminami w roku 1958 i w 1957, jak rów-
nież pomiędzy 'latami. Na przykład w bog3tym w opady roku 1957 fa-
celia wyrosła znacznie wyższa n~ w ubogim w opady roku 1959.

Liczba 'Skrętków w kwiatostanie 'głównym była mniejsza u roślin z sie-
wów czerwcowych w 1959 roku i wynosiła 5,6 i 5,8, podczas gdy u roślin
pozostałych siewów wahała się od 6,5 do 6,8. Trudno jednak 'wytłuma-
czyć przyczynę tego zjawiska. Liczba skrętków w kwiatostanach bocznych
była największa u roślin z terminu ,1'5.V.- wynosiła 4,9, a najmniejsza
dla terminu z 31.VII. - 3,3. Na 'zwiększenie się liczby skrętków w ikwia-
tcstanach 'bocznych mogły wpłynąć większe opady w lipcu, natomiast na
zmniejszenie niższa temperatura i susza w jesieni. Obie powyższe zmiany
cech trudno jest nawet w przybliżeniu zinterpretować w roku 1957
i 1958, z powodu istotnie różnej licaby roślin na 1 m2 w poszczególnych
terminach siewu.

Z tych samych powodów trudno coś sądzić o wpływie terminów siewu
na liczbę kwiatów w skrętku kwiatostanu głównego, bocznego i na prze-
ciętną w skrętku w latach 1957 i 1958. W roku 1959 liczba kwiatów
osiągnęła największą wartość u roślin z siewu 31.V., 15.VI. i 30.VI. i wy-
nosiła: w skrętku kwiatostanu głównego - od 29,9 do 32,1 w skrętku
kwiatostanu bocznego - od 18,0 do 21,0 a przeciętnie w skrętku od
21,3 do 23,4. Dla terminu z 31.VII. wartości tych cech były najniższe
i wynosiły kolejno 10,1, 3,4 i 7,1.

Tabela 6

Liczba rozgałęzień na roślinie przy jednakowej Ilczbie roślin na 1 m2 (średnie
poprawione regresją)

195 7 l 9 5 8
Termin Gęstość siewu w kg/ha Gęstość siewu w kg/hasieu-u

2 I 6 I 10 I 14- 2 I 6 I lO I 14

15 IV. 4,51 2,84 I 1,37 I 0,80 - I - I - -
30 IV. 6,51 2,92 1,55 0,86 3,31 1,17 0,52 0,37
15 V. 13,45 3,09 2,33 1.97 4,63 2,59 1,31 1,25
31 V. 9,44 2,01 1,80 1;34 14,01 8,50 555 1,93
15 VI. 4,73 1.94 1,43 1,01 6,37 5,26 2,14 2,05
30 VI. 3,36 1,61 1;70 0,71 3,75 2,16 1,40 0,76
15 VII.

I
4,78 1,75 0,23 0,97

I
7,13 4.82 1,19 1,45

31 VII. 0,00 0,00 0,14 0,00 5,24 2,51 1,91 1,54

m 4,75 2,24 0,92 0,55 9,10 1,10
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Dla trzech ważniejszych cech (liczby rozgałęzień na roślinie, liczby
skrętków na roślinie i liczby kwiatów na roślinie) wykonano w latach
1957 i 1958 analizę warianeyjną poprawioną regresją. Dzięki tej analizie
można sądzić, jak ikrształtowałyfby się wartości tych cech, gdyby we
wszystkich terminach była ta sama liczba roślin na poletku. Wyniki ana-
lizy dla liczby rozgałęzień zestawiono Vf tab. 6, dla liczby skrętków -
w tab, 7 i dla liczby kwiatów - w tab. 8.

Tabela 7

Liczba skrętków na roślinle .przy jednakowej liczbie roślżr; na 1 mI (średnie
poprawione regresją)

!195 7 1 958
Termin Gęstość siewu w kg/ha Gęstość siewu w' kg/hasiewu

2 I 6 I 10 I 14 2 I 6 I 10 I 14
-

15 IV. I I
,

I I31.4 15,2 11,5 10,0 I - - - -
30 IV. 38,1 15,9 I 13,0 10,7 21,4 12,1 7,3 5, l
15 V. 59,2 17,3 14,8 14,6 29,8 13,6 12,8 13.6
31 V. 50,1 19,2 1I,0 12,8 ,88,8 46,3 31,4 22,O
15 vt 33,8 20.1 .12,5 11,6 ,45,4 33,6 10.5 17,8
30 ,VI 22,9

I
16,9 10,5

I
8,9 28,7

I
16,5 13,0 5,9

15 VlI. 25.7 15,3 11,9 10.3 11,3 18,8 14,8 8,5

m 29,0 3,9 .I 4,01 3,8 I 42,S I, 1I,8

Tabela 8

Liczba kwiatów na roślinie przy jednakowej Iiczbie roślin na 1 mI (średnie
poprawione regresją)

1 9 5 7 1 95 8 '
Termin Gęstość siewu w kg/ha Gęstość 'siewu w kg/hasiewu

2 I 6 I 10 I 14 2 I 6 I 10 I 14

15 IV, I 765 344 I 218 I 191 I - - ,-
30 IV. 863 3b9 205 166 420 221 136 63
15 V, 1.206 424 494 268 783 246 257 223
31 V 1,045 386 36b 227 1.715 1.103 81I- 4b5
15 VI 721 329 190 189 876 572 309 373
30 " I. 512 319 191 172

I
423 248 138 99

15 VII. 544 242 154 147 322 310 176 106

m 436 I 163 195 59 I 1.268 I 264

Liczba rozgałęzień na roślinie ulegała istotnym zmianom pod wpły-
wem terniinu siewu wę wszystkie lata badań (tab. 5 i 6). Najwięcej roz-
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gałęzień bocznych miały rośliny w roku 1957 przy siewie z 15.V.
a następnie z 31.V., w roku 1958 - z 31.V., a następnie z 15.VI. i w roku
1959 - z 31.V. a następnie z 15.VI. i z 30.VI. Najmniejsza natomiast
liczba rozgałęzień na roślinie była w roku 1957 i 1959 dla terminu
z 31.VII. a w roku 1958 dla terminu z 30.I"V.,a następnie z 15.V. i 30.VI.

W tych samych terminach, w których w poszczególne lata stwierdzono
największą liczbę rozgałęzień na roślinie, najwięcej również Ibyło skrętków
ikwiaiów na roślinie, w tych natomiast, w których stwierdzono najmniej
rozgałęzień - na ogół najmniej było skrętków i kwiatów na roślinie
(tab. 5, 7, 8). .

Ogólna liczba skrętków na 1 m2 poletka dla poszczególnych terminów
wahała się: w roku 1957 - od 1815 do 2614, w 1958 - od 1859 do 2429
i w 1959 - od 1385 do 2411. Liczba skrętków na 1 m2 kształtowała się
odpowiednio do liczby rozgałęzień na roślinie; im bardziej rozgałęzione
były rośliny W danym terminie, tym więcej było skrętków na 1 m2•

Ogólna liczba kwiatów na 1 m2 poletka, jak wynika z tabeli 4, nie
wykazywała istotnych zmian w zależności od gęstości siewu, a więc i od
gęstości rozwiniętych roślin na 1 m", może więc być porównywana w ob-
rębie terminów we wszystkie trzy lata badań. Liczba. kwiatów na 1 m2

wahała się w roku 1957 - Od 26108 do 50468, w 1958 ---: od 23140 do
502001 w 1959 - od 9573 do 50462; wartości graniczne (m) natomiast dla
kolejnych lat wynoszą: 7157, 9594 i 7575. Zatem wpływ terminów na
liczbę wytworzonych kwiatów na 1 m2 był istotny. Najwięcej kwiatów
na 1 m2 we wszystkie lata wytwarzała facelia z siewu 31.V.; nieco mniej
w roku 1957 - przy siewach 15.V. i 15.V!., a w roku 1958 i 1959 przy
siewach 15.VI. i 30.VI.; najmniej zaś przy siewach lipcowych. We wszy-
stkich latach większa liczba kwiatów na 1 m2 wiązała się ściśle z większą
liczbą skrętków na 1 m2 - ta 'ostatnia zaś była wynikiem lepszego rozga-
łęzienia się roślin. Wydaje się, że na rozgałęzienie się roślin dodatni
wpływ wywierały opady w lipcu i w sierpniu, które w tym czasie były
największe -.

d) P lon n a s i o n i i c h war t ość s i e w n a o r a z p lon z i e-
lonej masy facelii.

1. Wpływ gęstości siewu n-a plon i wartość .siewną nasion facelii.

Istotnie niższy plon nasion facelii był w roku 1957 i 1958 przy naj-
mniejszych gęstościach wysiewu, tj. 2 kg nasion na 1 hl (tab, 9). Przy
pozostałych gęstościach (od ~16 kg nasion na 1 ha) wahania w plonie
nasion okazały się przypadkowe. U facelii przerywanej, przy największej
rozstawie roślin, plon nasion był również mniejszy niż przy rozstawach
pozostałych, chociaż statystycznie tego nie udowodniono. Wydaje się,że

k· .



Tabera ~

Wpływ gęstości siewu. na plon i wartość siewną nasion facelii

" Gęstość p lon Waga Energia Siła
nasion 1000 kiełkowania kiełkowaniaRok siewu w kg nasion et; ski ełk nas. (:ll skiełk. nas.

ID kg/ha z l ha wg po 3 dniach) po 10 dniach)

•
2 184 1,84 - -
4 218 1,83 - -
6 229 1,86 - -

I 9 5 7 8 239 1.80 - -
10 240 1,83 - -
12 239 1,85 - -
14 241 1,82 - -
16 225 1,81 - -

m 23,7

2 327 1,80 51,2 79,4

l 9 5 8 6 362 1,83 49,7 78,2
10 359 1,83 51,3 81,1
14 351 1.82 52,0 77,3

--
m 20,2

;§ 28,3 x 28,3 552 1,99 57,4 85,1
'<lO

20 x 20 604 1,68 56,2 86,0o..
Śl 958 o:s '" 14,1 x 14,1 660 1,84 58,1 84,8

(przerywana) l3 l3 10 x 10 573 1,93 57,6 as.aS
Ul 7,1 x 7,1 626 1,85 60,3 85,6No 5 x 5 662 1,90 59,4 87,3=

m

zniżka plonu nasion przy rzadkim siewie wystąpiła w skutek mniej
równomiernego dojrzewania nasion w kwiatostanach bocznych, których
było tu znacznie więcej niż przy siewach gęstych. Przy gęstych siewach
dojrzewanie nasion było bardziej równomierne, co jest ważne przy upra-
wie facelii na nasiona.

Nie udowodniono, aby gęstość siewu wywierała istotny wpływ na wagę
100 nasion oraz na ich siłę i energię kiełkowania.

2. Wpływ terminów siewu na plon i wartość siewną nasion facelii.

Najpóźniejszym terminem .siewu, z którego facelia wydała nasiona,
był w 1957 i 1959 roku termin z 15.VI., a w 1958 z 30.VI. Plon nasion
facelii dla poszczególnych terminów siewu w przeliczeniu na l ha wahał
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Ta b ej a 10

Wpływ terminów siewu na plon i wartość siewną nasion facelii

Energia Siła kieł-
Plon Waga klełkourania k'oUfllnia

R k ' Termin nasion 1000 (%. skiełkoui, (% sktełk.o
sieuru

(UJ kg/ha) nasion .nas. po nasion po
(UJ g) 3 dniach) 10.dniach)

. 15 IV 391 2,15 - -
30 IV 312 2,01 - -

19 5 7 15 V 209 1,93 - -
31 V 117 1,51 '- -
15 VI 107 1,54 - -

m 51,0 0,16

30 IV 401 1,93 68,0 94,0
15 V 427 1193 61,5 33,0

l 953 31 V 424 ' 1,93 57,4 82,2
15 VI 235 1,77 38,1 66,5
30 VI 211 1,53 31,6 64,6

m I 7,5,0 0,22 4,38 5,72

15 IV 491 2,04 62,5 , 93,7
30 IV 466 1,72 67,2 95,2

l 959 15 Y 51 1,54 52,0 30,5
30 V 40 1,42 34,7 66,7
15 VI 51 1,34 35,0 73,5

m 28,2 .0,13 4,31 3,45

się na przestrzeni trzech lat od 40 do ,~91 ikg (tab. 10.). Na'[więcej nasion
zawsze wydawała facelia z wczesnych (kwietniowych) siewów. W roku
1958 dobry plon nasion zebrano również z siewów majowych, a nawet
przy siewie 15.VI. Rok ten -jedriak był wyjątkowy, ponieważ w lipcu
spadło stosunkowo mało deszczów. Wydaje się, że w roku 1957 i 1959
większe opady w okresie kwitnienia facelii z siewów majowych wpły-
nęły na gwałtowny spadek plonu nasion.

Termin siewu wpłynął istotnie na wartość siewną nasion facelii. .Na-
.siona późniejszych siewów wykazały mniejszy ciężar absolutny (wagę
1000 nasion) oraz mnięjszą siłę i energię kiełkowania. Zauważono, że
nasiona zebrane z późnych. terminów posiadały' ciemniejszą barwę .

.:3. Plon zielonej masy facelii, który zbadano dla 'dwu 'Ostatnich (lipco-
wych) termjnówsiewu (t~l. 11) nie wykazał większych wahań zarówno
'pomiędzy gęstościami w dbtębie terminów, jak również pomiędzy termi-
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Tabela 11

P~oa ~eloDej masy fa<:eHiw q z l ha

Tę~IDII)
sj(wn l 9 51 'I H~5 8 I \959

2[4 I ;~/ 8 I JQ / 12 I 14 J I,~, 2 / 6 ,j 10 /' 14 "2

Cęstość siewu w kg na I ha,

15 \lU
31 VJI I J96 ·1'194 ,12031 lwI 213 1208 ,1200 1195 '1159' 1161 J 166 '1163172

200 205 229 236 21'2 257 23?' 223 124 132 I 136 129, 83

nami W obrębie lat. Większe r6mice wystąpi,ły pomiędzy poszczególnymi
latarni. Najwięcej zielonej masy wydała facelia w roku 19,57:194-257 q.
mniejw roku 1958,:129-1{),6 q, a najmrue] w roku 1959,:7~-83 q w prze-
liczeniu na 1 ha. Jeżeli WZiąćpod uwagę ilość opadów w sierpniu i wrze-
śniu w poszczególne lata, to o~azuje się, .ię istniała prosta zależność:
wydajności zielonej masy facelii ed opadów. '

e) N e k t a r o w a ni e i w y d a j n ość m i o d Q W a f a c e li i.

,'1. Wpływ gęstości siewu na nektarowanie facelii.

Ilość nektaru z 10 kwiatów n,a dobę dla poszczególnych gęstości wa-
hałasię w 1957 roku - od 10,4 do 12,2 mg, w 1958 - od 7,9 do 9,1 mg
i w 1858 u facelii przerywanej - od 7,8 do 10,4 mg (~b. 12). Tylko
w doświadczeniu z zastosowaniem przerywania, il~nektaru 'z 1()
kwiatów .na tidbę była istotnie mniejsza przy na:jnmiejszej rozstawie TO-

ślin (aX5). 'Pe~ zniżka, lecz nie zupełnie udowodniona zaznaczyła się
w roku 1'958 przy najgestszych siewach (14 ikg na 1 ha).

We wszystkich doświa«zeniach procentowa zawartość cukrów w nek-
tarze facelii przy różnych gęstościach wysiewu wahała się w granicach
błędu.

W mia-rę gęstszego siewu ilość (wydajność) cukrów z 10 kwiatów na
dobę wykazywała pewien spadek, który w 1957 i 1958 roku przy więk-
'SzyCh gęsteściaCh (powyżej 10 kg nasion na 1 ha) w porównaniu z mniej-
szymi 1(2-8 kg nasion na 1 ha) oikazał się istotny. Podobnie u facelii
przerywanej przy najmniejszych 'rozstawach, 5 X 5 cm i 7,1 X 7,1 cm..
przy których było odpowiednio 4{)0 i 200 roślin na 1 m2, w porównaniu
z po~tałymi, przy Jct6rych było i2,5-HlO rośhn na 1 m2, lZlli7Jkaw Ilości.
cukrów z 10 kwiatów ha dobę została udowodniona,

Wy-dą.jnoś(: cukI;6}" z 1 J.2 poletka, wy~ywał8 w 1957 i 1958 roku
pewną 'tendencję 'zniż,ko~ą przy I)a~wi~~b gę$tp$;ei~~ $it:wu, <:zęgOo
nie u4awod~ jędJ1ł1~sta.tys~Zllię. W dpśw.ipc4!~niu, z,~~~tosowaJlieJl)..

. '..
...._--'. _ .. ,- ---'-"-------- --~_._ .._~~~._.



przerywania w roku 1958 przy gęstości 400 roślin na 1 m2 w porównaniu
z 'PQz01rtałymi(12,5- .2.0.{) r<>eWll.n;a 1 lJl~), wydajność cukrów z 1 m' po-
letka była istotnie niższa.

T a b e l a 12

Wpływ gęstości siewu na aektarowanie facelii

Ilość Ilość
(;ęstość nektaru :r, (ukrów cukrów WIJUczona

R o'k sieu-u z 1~ kU)illłów W z 10 kwiatów ilość
w kp/ha Da dobę nektarze iut dobę cukrour

w mg w !pa na l m2 w ~

2 11,6 33,0 3,77 17,2
4 12,2 32,1 3,19 16,9
6 H,4 34,6 3,81 17,3
8

/ 1I.1 .3~,3 3,78 .16,8
l 9 5 7 10 11,6 33,S 3,73 16,5

12 10,4 34,9 3,58 iS,8
14 10,5 33,9 3,46 . 16,1
16 10,9 33,0 3,44 15,9

m 028,

2 9,1 • 39,1 3,a9
I

15,1

l 958 6 9;0 39,3 3,łl 14,6
10 8,5 39,2 3,16 1~,2
14 7,9 40,0 3,01 12,1

m O~I ,

41 28,3 x 28,3 10,4 38,9 3,62 13,8
ClI a 20 x 20 9,9 39,9 3,42 12,6'i3 f!! 14,1 x.l,U 3,69l 958 S 9,8 łO,l . ł3,6
'"

41
N lO 10 x 10 10,3 38,2 3,58 13,4..o g,
~ o 7,1 x 7,1 9,5 37,1 3,08 11,2

=- 5 x 5 7,8 39,4 2,65 9,9
,

m 1;60 0,40 2,13

2. Wpływ terminów siewu na nektarowanie facelii.

W przeciwieństwie do stopnia gęstości wpływ terminów siewu na ne-
ktarowanie facelii okazał się bardzo duży (tab. 13). Zar6wno w ilości
nektaru z 10 kwiat6w na dobę -iprocentowe'[ zawartości IW nim cukrów
jak ilości cukrów z 10 kwiatów na dobę oraz wydajności cukrów .z. 1 m2

poletka, udowodniono istotne różnice dla wszystkich lat.
Ilość .nektaru z to kWiatóW .na dobe wahała ~ię w roku 1957 od 4,8 do

13;2 mg, w 1958 --- od 4,5· do 11,2 IIlg i wl~~ - od 2;2 do 12,2 mg.
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T a b e I a 13

, Wpływ terminów siewu na nektarowanie facelii

Ilość Ilość Wgliczonacukróui
Rok Termin nektaru % cukrów z lO. kwiatów ilość

siewu z lO. kwiatów w nektarze cukrów
na dobe na dobę na l m2 wgw mg

15 IV'
'.

12,6 50.,9 6,0.7 24,7
30. IV 13,0. 60.,7 7,81 28.0
15 V 13,2 29,5 3.72 18,l

l 957 31 V 10.,4 29,1 2,81 15,5
15 yI 12~3 23,8 2,64 12,0.

. '
, 30. ' VI 12,8 27,1 3,41 12,8

15 VII 4,8, 29,6 1,29 4,8
31 VII 10.,6 17,5 1,68 -

, ~
m 167 I ' 24 Q 66 60.8, , ,

lO' IV 11,1 33,9 3,49 ' 12,5
15 V 11,2 34,0. 3,42 12,5
31 V 9,4 50.,2: 4,38, 22,1

l !;I,58 15 VI 8,9 . 43,9 3,70. - 14,8
---~.. ... - .. _. 30. VI 8,6 45,9 3,87 14,6

15 VlI -6,7 - 41,3 2,68 6,0.
31 VII ' 4,5 26,6 1,15 -

m 1,98 4,5 Q 46 4,51
.. "

',.-

i5 IV 8,7 58,7 5,0.8 15,4
30. IV 12,2 47,1 5,72 18,5
15 V 7,9 47,8 3,74 11,2

l 959 31 V 1I,5 27,3 3,10. 12,2-
15 VI 5,8 53,1 3,0.7 12,2
30. VI 4,8 54,6 2,60. 11,8
15 VII 4,5 62,9 2;84 9,6 .
31 VII 2,2 55,7 1,23 .. 2,9

-
m 1,36 10.,5 2,0.1 3,0.9

Na ogół u facelii z późniejszych terminów siewu stwierdzono mniej ne-
ktaru w 10 kwiatach. Wyraźnie zaznaczyło się tow roku 1959, a także
w 19,58. W roku 1957 ilość nektaru z 10 kwiatów .faceliiz ostatniego
terminu była' niewiele mniejsza niż z terminów wczesnych: Należy za-
znaczyć, że' ilość nektaru zależała od wilgotności powietrza~' W miarę
wzrostu wtlgotności powietrza. wzrastała ilość nektaru, a malała procen-
towa zawartość 'w nim cukrów (rys. 8). Dlatego też procentowa zawartość
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cukrów w nektarze dla poszczególnych terminów w ciągu lat była różna
i wahała się w roku 1957 od 17,5 do 60,7%, w 1958 - od 26,6 do 50,2%
i w 1959 - od 27,3 do 62;9%. .

Najistotniejsza jest bezwzględna zawartość. cukrów w 10 kwiatach na
dobę, od niej' bowiem zależy wydajność miodowa rośliny. Wartość ta

mg "
fi 70

ł
Rys. 8, Ilość nektaru w mgz lOklwWa-
tów rw ciągu 1doby orae procentoWa za-
waetość ICUIm:ÓW w ollekt&.1ze faceHi rw m-

Ieżnośel od <wTiIlgo1mOOci wzelędnej
jplCJWiEibrm

7 JO

60 70 8Q
Wilgotność powietrra ••• %

wahała się w roku 1957 od 1,68 do 6,07 mg, w 1958 - od. 1,15 do 4,38 mg
i w 1959 - od 1,23 do 5,72 mg. Największą ilość cukrów w nektarze
10 kwiatów stwierdzono w roku. 1957 i 1959 u facelii z kwietniowych
terminów siewu, znacznie mniej z terminów majowych i czerwcowych,
a najmniej z terminów lipcowych. W roku 1958 największą ilość cukrów
stwierdzono u facelii z terminu 31.V., mniejszą z terminów czerwcowych
oraz z 30.IV. i 15.V., a najmniejszą. podobnie jak w poprzednie lata
- z lliPcowych. Facelia z dwu najwcześniejszych terminów siewu w roku
1958 miała wyjątkowo nie sprzyjające warunki rozwoju (w okresie przed
kwitnieniem panowała susza, a. w okresie kwitnienia pogoda wilgotna)
i dla'tego .gorzejnektarowała.

Wydajność cukrów z 1 m2 poletka wahała się w roku 1957 od 4,8 do
28,0 g, a 1958'- od 6,0 do 22,1 g i w -reku 1959 ~ od 2,9 do 18,5 g.
Na ogół w miarę opóźniania terminu siewu wydajność cukrów malała,
z wyjątkiem roku 1958, w którym jak wspomniano wyżej, z powodu
nie sprzyjających warunków meteorologicznych, Ibyła ona dla dwu naj-
wcześniejszych terminów znacznie niższa.,

3. Wyliczona wydajność miodowa facelii.

Dla facelii z poszczególnych terminów siewu (od 15.IV. do 15.VII.)
wydajność miodowa wahała się 'w roku 1957 od 60.0 do 350,0 kg/ha,
w 1958 - od 75,0 do 276,2kgjha i w roku 1959 - od 120,0 do 231,2
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kg/ha (tab. 14). W pierwszym i ostatnim roku badań, z niewielkimi od-
.chyleniami zmniejszała się wydajność miodowa w miarę późniejszego
siewu. W roku 1958 najwyższą wydajność miodową stwierdzono u facelii

Tabela 14
i

Wyliczona wydajność miodowa facelii w kg z l ha dla różnych terminów siewu

Rok I 15 IV I 30 IV I
Termin siewu

15 V I 31 V I 15 VI I' 30 VI I 15 VII I 3~ VII

1957 308,7 sso,o 22~,2 193,7. 150,0 160,0 60,0 -
1958 - 156,2 156,2 276,2 185,0 182,5 75,0 -
1959 192,5 231,2 140,0 152,5 152,5 147,5 120,0 36,2,

.wysianej 31. V. Począwszy od tego termirnr była ona również mniejsza w
miarę opóźniania siewu. Dwa 'wcześniejsze terminy charakteryzowały się
średnią wydajnością miodową. Gdyby nie odmienne warunki pogody
(susza w okresie przed kwitnieniem i opady" w okresie kwitnienia), wy-
dajność miodowa facelii z tych terminów siewu byłaby ptawdopodobnie
jak w roku 1957 i 1959 wyższa od pozostałych. Dla facelii z ostatniego
terminu siewu (z 31.VII) wydajność miodową obliczono tylko w roku
1959, w którym dzięki sprzyjającym warunkom pogody rośliny zdążyły
wytworzyć .dość dużą ilość kwiatów. Wydajnośi: miodowa tych roślin
wynosiła 36,2 ~g/ha.

Badane w 1958 roku nektarowąnie kwiatów w kwiatostanie pędu głów-
nego i w kwiatostanach pędów bocznych (tab. 15) nie wykazało różnic.

Ta b el a 15

Porównanie nektarowania kwiatów facelii w kwiatootanie 'Pędu głównego i w
kwiatostanach pęd6w~nych (1958 r.)

Kwiaty z kwiatostanu $ cukrów
w nektarze

Ilość cukrów
z 10 kwiatów

Da dobę w mg

. Ilość nektaru
z io kwiAtóUl

na dobę w mA

pędu głównego
•• b6cznego

37,9
40,0

3,62
3,73

. 11,36/
11,18

m

,I

4. Nektarowanie facelii w zależności od temperatury i wilgotności
względnej powietrza.

Z rysunk;u 9widać, żezarówno w okresie poźytkUgłóWIlego jak późno-
letniego i jesiennego, na ogół przy Wyższej przeciętnej temperaturze dnia



.r \.

:ab~olutna' zawartoŚć cukrów była większa \V nektarze z 10 kwiatów na
dobę. Ponadto widać, że przy tej samej temperaturze ale w miarę póź-
niejsżegookresu pożytkowego, mniejsza była ilość cukrów z 10 kwiatów
na dobę, Wydaje się, że zjawisko to można przypisać całemu zespołowi
zmieniających' się czynników meteorologiczno ...•glebowych bliżej jesieni.

Podaria na rys. 9 względna wilgotność powietrza w dniach pobierania
nektaru wskazuje, że w okresie pożytku głównego przy podobnej tern-
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· DYSKUSJA WYNIKOW

Niemal wszys1!kie Ibadane cechy zmieniały się w określonym kierun-
ku pod wpływem zwiększania gęstości siewu. T~kie cechy jak: liczba
rozgałęzień, liczba skrętków i liczba kwiatów na roślinie oraz liczba
kwiatów w skrętku, malały. Jest to zgodne z obserwacjami wielu' auto-
rów, a przede wszystkim Głuchowa.

przy dużych gęstościach wysiewu kwiaty facelii wydzielały mniejsze
ilości cukrów. Zimna w swym doświadczeniu nie stwierdziła wpływu
gęstości siewu na nektarowanie facelii: Wydaje się', "że przyczyną tego
były słabe wschody, w wyniku których nawet przy największych gęsto-
ściach (20 kg nasion na 1 ha) liczba roślin na 1 m2 prawdopodobnie nie
przekraczała 200.

Okazało się, że facelia W sprzyjających warunkach ma olbrzymią zdol-
ność rozgałęziania się (tab. 4 i rys. 7). Przy najmniejszej gęstości Wy-
siewu (2 kg nasion na 1 ha), nawet w wypadku najsłabszych wschodów.
kiedy liczba roślin na 1 m2 wynosiła około 10, facelia dobrze zakrywała
powierzchnię i w zupełności ją wykorzystywała. Biorąc to pod uwagę
wydaje się, że na średniej glebie, będącej w dobrejkulturze nie ma po-
trzeby stosowania 2Jbyt gęstych siewów zwłaszcza przy uprawie facelii
wyłącznie na pożytek dla pszczół. Jeżeli natomiast zależy jednocześnie
na dobrym zbiorze nasion, to Vi celu uzyskania równomierniejszego ich
dojrzewania, lepiej byłoby stosować wówczas nieco gęstszy wysiew.
Podobnie przy jednoczesnym wykorzystywaniu facelii na paszę gęstszy
wysiew będzie bardziej wskazany ze względu na to, że facelia jest wów-
czas drobna i delikatna. Gęstości wysiewu ponad 10 kg nasion na 1 ha
nie ma potrzeby stosować; ponieważ wtedy większy procent nasion nie
daje normalnie rozwiniętych roślin, a ponadto może wystąpić zniżka ne-
ktarowania.

Ocena wydajności miodowej facelii w poszczególnych terminach siewu
nie była dokładna, gdyż nektar pobierano nie przez cały okres kwitnienia
a tylko przez 4-6 dni w okresie pełni kwitnienia. Wydaje się jednak,
że ponieważ starano się dobierać dni, przeciętnie pogodne, wyniki mogą
w przybliżeniu charakteryzować termin.

Jakkolwiek poszczególne badane cechy na przestrzeni lat posiadały
podobny zasadniczy kierunek zmian w zależności od terminu siewu, to
wykazywały jednak pewne odchylenia. Odchylenia te spowodowane były
głównie odmiennym przebiegiem pogody, ponieważ wPłYW terminu siewu
warunkowany jest oddziaływaniem czynników meteorologiczno-glebo-
wych.

Wydajność miodowa facelii wysiewanej na wiosnę nie odbiegała" w za-
sadzie od tej, jaką dla przeciętnych warunków podaje Głuchow, Demia-

."
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nowiczowa i Zimna. Począwszy od majowych terminów siewu, absolutna.
zawartość cukrów w nektarze a przea-te i wydajność miodowa facelii
wykazywały spadek. Podobne wyniki uzyskała Czebotnjkowa ur facelii
i gorczycy. Zgodnie z tym co twierdzi Beutler, Kuliew, Huber i inni ba-·
dacze wydaje się, 'że główną przyczyną zmniejszania się nektarówanta w
miarę opóźniania siewu 'był spadek temperatury w drugiej połowie la-
ta i w jesieni oraz słabsze nasłonecznienie, wynikające ze skracania-,
się dnia. Wniosek ten w pewnej mierze potwierdza rys. 9. .

Większy spadek nektarowania w czerwcu i w Iipcu zaznaczał się-
pomimo wysokiej temperatury, w okresach niżu barometrycznego, 'to"
jest w okresach przelotnych opadów i dużej wilgotności powietrza.
Byłoby nieostrożnie przypisywać ten spadek nektarowanią wpływom

. wyższej wilgotności powietrza. Nie brano bowiem pod uwagę innych
czynników, a między nimi- wilgotności gleby. Huber twierdzi, że wiI'-
gotność powietrza nie wpływa na ilość cukrów wydzielonych' przez nek-
tarniki kwiatu. Prawdopodobnie' facelia reagowała spadkiem nektaro-
wania na cały zespół czynników pogody niżowej, wśród których wil-
gotność powietrza mogła być tylko czynnikiem towarzyszącym. Gło-'
wska .stwierdziła, że opady wpływały ujemnie na nektarowanie drzew
owocowych.

Rozkwitające kwiaty w okresach dłużej trwającego niżu barome-
trycznego miały znacznie mniejszą koronę (tab. 2). Chociaż nie bada-
no wielkości nektarników można przYPlfszczać, że i one były mniejsze,
wobec czego mogły wydzielać mniej nektaru. Zgodne byłoby to z wy-
nikami Andrejewa, który badał kwiaty w różnych częściach kwiato-
stanu i stwierdził, że mniejsze nektarowały słabiej.

Liczba kwiatów na 1 m2 była większa przez wszystkie 3 lata badań
dla vroślin z siewu 15 maja i połowy czerwca. Beutler na podstawie-
wyników doświadczenia .z rzepakiem wyraża zdanie, że lepsze nasło-
necznienie wpływa korzystnie na wytwarzanie się kwiatów u roślin.
W omawianych doświadczeniach z facelią trudno powiedzieć, czy fakt
ten był wynikiem lepszego nasłonecznienia. Wydaje się, że główny
wpływ wywarły tutaj opady. WiękSza liczba kwiatów wytworzonych
przez rośliny na 1 m2 ściśle' korelowała z silniejszym rozgałęzieniem
roślin, a to ostatnie zależało najprawdopodobniej ód opadów.

Zazębianie się okresów kwitnienia facelii przy wysiewie co dwa ty...•
godnie (rys. 3) było u wcześniejszych terminów siewu dość regularne •.
Zgodnie z tym, co podaje Głuchow, Demianowiczowa, Czebotnikowa
i inni, dla zapewnienia ciągłości pożytku wystarczy wysiewać facelię
w kwietniu i w maju w odstępach 3-tygodniowych. Dla uniknięcia ry-.
zyka zbyt słabego zazębiania się kwitnienia może należałoby w póź-
niejszym terminie wysiewać facelię w nieco mniejszych odstępach czasu,
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Okres, od początku do pełni kwitnienia przy wiosennych siewach,
jakie stosował Głuchow i Zimna trwał w warunkach Skierniewic o po-
.łowe krócej. Rozbieżność wynika prawdopodobnie tylko z .nieco jnnych
zasad przyjętych przy prowadzeniu obserwacji.

Okres czasu od siewu do końca kwitnienia (w przybliżeniu okres wege-
tacji) począwszy od terminów majowych w miarę opóźniania siewu sta-
"wał się na ogół coraz dłuższy. Wręcz odwrotne zjawisko zaobserwowała
Czebotnikowa. Nie ma tu jednak sprzeczności, ponieważ w warunkach,

-w których Czebotnikowa prowadziła swoje doświadczenia, rozwój fa-
-celii z późniejszych terminów siewu przypadał na ciepłą i suchą pogodę,, .
a taka pogoda w warunkach Skierniewic również wpływała na skróce-
nie okresu wegetacji.

Nasiona zbierano jeszcze z facelii wysianej l5.VI. a nawet 30.VI. Naj-
"lepsze jednak plony nasion były z siewów wczesnych. Z późnych
.'terminów plony nasion były niskie, znacznie niższa była też wartość
siewna tych nasion. Dla uzyskania wysokiego plonu i dobrych nasion
należałoby wysiewać facelię w kwietniu a najpóźniej do połowy maja.

Facelia wysiewana w lipcu zakwitała późno i z powodu niskiej tem-
j eratury oraz małej ikści dni pogodnych była VI bardzo małym stopniu
-wykorzys.tywana przez pszczoły. Wydaje się, że pomimo tego warto wy-
siewać facelię w tych terminach w charakterze poplonów. Nawet w li-
.stopadzie, gdy tylko pogoda była sprzyjająca, można było obserwować
na facelii pszczoły zbierające nektar i pyłek. Ponadto w sprzyjających
warunkach plon zielonej masy, doskonale nadającej się na paszę, przekra-
-czał 200 q z 1 ha.

WNIOSKI

1. Gęstość siewu wywierała w warunkach Skierniewic bardzo istotny
-wpływ na wielkość i pokrój- roślin, oraz na przebieg faz rozwojowych
facelii, nie wpływała natomiast ani na liczbę Ikwiatów na 1 -m2 poletka,
ani na długość kwitnienia pojedynczego kwiatu.

2. Przy dużych gęstościach wysiewu, powyżej 10 kg nasion na 1 ha,
.stwierdzono istotne zmniejszenie się absolutnej zawartości cukrów w nek-
tarze 10 'kwiatów w ciągu 1 doby.

3. Wysiew 2 kg nasion na 1 ha okazał się w zupełności wystarczają-
oCynawet w niesprzy.jających warunkach w okresie wschodów. Facelia
wykazała olbrzymią zdolność :rozgałęziania się i już przy 10 roślinach
.na 1 mI zakrywała całą powierzchnię i w zupełności ją wykorzystywała.

4. Wydajność cukrów z 10. kwiatów· w ciągu 1 doby oraz wydajność
:miodowa facelii wykazywały spadek w miarę opóźniania siewu. Wydaj-
.ność miodowa u różnych tenninów wahała się na przestrzeni 3 lat od
36,2 do 350,.0.kg z l ha.
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1t W okresach niżu barometrycsnego, a więc pogody charałeteryaującej

.się dużą wilgotnością powietrza oraz przelotnymi opadami, zmniejszało gię
nektarowanie facelii:. ','

, , .

6. 'Najlepsze nektarcwanie facelii stwierdzono w okresach pogody sło-
.necznej, kiedy średnia temperatura dnia wynosiła 16-24°C, a wilgot-
ność względna powietrża 55-70?lo.

7. Najlepsze kwitnienie facelii występowało podczas pogody słonecz-
nej. Deszczowa pogoda wpływała na zmniejszenie się liczby jedno-
'cześnie 'kwitnących !kwiatów, a same kwiaty Ibyły w tym czasie znacznie
mniejsze;

8. Największą. liczbę kwiatów na .1 m2 poletka stwierdzono u facelii
wysiewanej w końcu maja oraz w połowie czerwca. Wydaje się, że głów-
nie przyczyniły się do tego. opady, które dodatnie wpływały na rózga-
lęzianiesię roślin.

9. W miarę opóźniania terminu siewu okres wegetacji facelii i po-
szczególne jego fazy, a więc i kwitnienie, na ogół się przedłużały, wyka-
zując pewne odchylenia zależne od pogody; wyższa temperatura i brak
-opadów wpływały na skrócenie faz rozwojowych, a niska. temperatura
i częste deszcze - na ich przedłużenie. . ..

10. StWierdzono .korzystny wpływ opadów na rozwój facelii w okre-
sie przed kwitnieniem.

11. :N"ajlepsze plony nasion facelii uzyskiwano z wczesnych terminów
.siewu. Z późnych terminów plony nasion były niskie, a same nasiona
posiadały mn+ejsży ciężar' absC'lutnyoraz niższą siłę i energię kiełko-
vtania.

12. Facelia z najpóźniej szych terminów siewu, jakkolwiek była naj-
mniej wykorzystana przez pszczoły, to w zupełnośei nadawała się na pa-
szę dhi bydła. W sprzyjających warunkach plon zielonej masy przekra-
-czał 2.00q z 1 ha.

Składam serdeczne p~ękowanie -Państwu:

Doc. Dr Z. Demlanowlezowe], Prof. Dr A Demianowiczowt i Doc. Dr
L. Bornasowi 2'iapomoc okazaną prZy wykonaniu tej pracy oraz Panu
Mgr: K:. Szczepańskiemu' za cenne wska'zówki dotyczące założenia do-
świadczeń i'statystYCmlego opracowania wyników.
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BJIWIHDE rYCTOTLI H CPOKA OOCEBA HA A3Mf;HEHAE HEKOTOPbIX
, , ;K~1IECTB <l»AIUmH9 PHBHHKOJIHCTIIOA

B 1957,-1959 r., B r. CKepHeB~I, Ha nO~30JIbHOHJIerKOcyrJIB:HHCTOHnosese jtpoaezreao
<lIIbITbl 'Ha,tI BJIIDlHHeMryCTOTbIIł cpoxa nocesa Ha cpaQemno PH6HHKOJIHcmyIO(Phacelia
tanacetifolia Benth.)

YCTllHOBJIeHO,lITOryCTOTanocesator 2 JJ.O16xr Ha I ra) OKll3bIBaJIacyntecraeaaoe B~mme
:Ba Bemf.nmy Ił ą>opMy pacreHHił Ił Ha ~:m.HOCTb cpeHOJIOI"H'łeClGlXcpsa me pa3BHTHJI,HO He
J3JIHJlJIaRH Ha 'iHCJIOuaeroa Ha I M" npo6HOH nJIO~~, HH Ha npo~OJDKHTeJIbHOCTbHeKTapo-
J3bI~eJIeHRJIOT~eJIbHbIXqBCTOB.Tlpa 6oJIbUIOHI"}CTOTenoceaa (cBbUIIe 10 xr ceaaa Ha Ira)
-3QMeqaJIOCbcyutecrsemroe yMeHbUIeHHeaócomorsoro cyroxaoro conepacaaaa caxapoa B aexrape
-c 10 qBeTOB.

YCTaHÓBJIeHOTaKme aecsxa cymecraemroe BJIlłllHHeHa cpaQeJIHIOcpoxa noceaa. B 06~eM,
'leM noartaee jrpoaasonanca nocea, TeM ~OJIbUIe 6bIJI nererauaoaasra nepaozt Ił oxepezrasre
-ero cpll3bI. O~H8KOB,3aBlłCHMOCTIłOTnorozna npOHCXO~ aexoropsre OTKJIOHeHRJI.BbICOKaH
-reMnepaTYPa Ił orcyrcrsae OC~OB BbI3bIBaJIH COKpa~eHHe, a npoxnanaaa Ił ~O~JIIłBaH
.norona - y~HeHlłe COBna~aIO~ c HIłMIłcpeHOJIOrlłQeCKIłXcpa3 paasaraa paCTeHHH.

Flpa 60JIee n03JJ.HeMnoceae Ha6JIw~aJIOCbraroxe caaaceaae CyroQHOHcaxaponponyxraaaocra
4>aqeJIHH, a TeM caMbIMIł ee Me~onpo~yKTIłBHOCTH.

Hserenae cpal\eJIHHIł aexrapoasrneneaae' JIYQUIeacero npoacxonano npa COJIHetIHOHno-
.rone, 16-24 U Ił 55-70% OTHOCIłTeJIbHOHBJIa)ł(BOCTIł. .

C8Moe 6oJIbUIoe 'lliCJIOuseroa Ha I M' npo6HOH nJIO~1lAIłHlI6JIIO~aJIOCby cpaueJIHHaaceaaoa
B KOHl\eMali Ił B nOJIOBIłHeIłIOHlI.

DER EINFLUSS DER SAATDICBTE UND VERSC~EDENER AUSSAATZEITEN
AUF DEN GEBRAUCBSWERT VON PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.

Bolesław'Jabłoński

Zu s a m m e n f a s s u n g

Es wurde der Einfluss der Dichte und Zeit der, Aussaat von Phacelia auf
'Habitus, Grossę der Pflanze und Dauer ihrer Entwickelungsphasen wsiter die
Zahl der Bfiiten, Lebensdauer d'eT ednzelnen, B'łumen sowie der ,'Zuckenwent urrd
Honiger,gilebitgkeit urrtersucht.

Die Untersuchungen dauerten 3 Jahre 11957-1959. Phacelia wurde auf einem mit-
-tleren Podscdboden ausgesat in Zeit8lbschniltiten von 15-16 'I1age(vom 1>5Apr,iIJ. Ibis
31 Juli) und zwar von 2 kg bis Hl kg .Sarnen :pro Hektar.

Je Idie Aussaat diehter war, desto bat 'Sich die Griisse der pjjlanzen verminderlt,
dabetwaren sie auch wenigęr vereweigt un.dl die Entwickelungsphasen haben sich

I
beschleunigt. Bei Aussaat von 10 kg pro 1 Hektar hat sich der ~,:kerwe,rt ver-.
mindert,
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EttdlułlS der' AusS8atzeit w.ar folgender: a) f.m all!emeinen' je. die ..Ąussaet spIter
war, desto hat sich dfe WegeUitionsperiOde und ibre emzelne ~hasen verlWgert

und der Zuckerwt!rt, wie web .~ Uon1&erl1eibjgkeit verkle1nert (der ZuckeJ1Wert
senkte von 5,26 mg bis 1~ ~), b) dfe gr<isste Zahl der Bliiten auf 1m! stellte
man fest bel Plflanzen, welche 31 Mai UIIld .15 Juni ausgesat wurden.

me .erwalmte ErgebniMe scłrylratikten -im ,Zusamenmenhang -mit ve~ieden
\We1tervethłlltni6sen. Die Dltwieklungspłtasen daue.rien am1tiiNesten beiwarmen.
u,nd .trockenen. Wetter und die Bliitenen.tfalltung UJnd NektaJrselaretdonwarerl 8M
bestenbei der durebscbnitUlIChe Tagesten~iatur 16--24!'C and LU'ttf~ei>t
55-.70%.
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