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WSTĘP

Zańder uważa, że w południowych Niemczech niezapominajlka (1935•.
1937) odgrywa obok drzew owocowych i mniszka ważną rolę jako roś-,
lina pożytkowa i częściej występuje niż '.się sądzi, zwłaszcza na stano-
wiskaQll ,~ i ł~h VI ~iIi i ~~.

ZaIAder: ......ł.... . ....:.~~ -1.._" .""~MW\. • ......JJ..... ,~dn'/~~)e,'ze ~~4 W ~~ ~~J_JW~w W'i7"_Y~ Zlal'-
na p~ ~ j.o,~, ,~ zawsze~Q, '~at
p~ ~ą 'cały jego 7A,Pa'Sj~c~ zw~h r~~to-,
wych. N:a łQOO p;rzebacł~yc~ 'przez D.i,ego m~ 3-16 zaWIier~o rot-
n~~i, w tym ~ tylko VI :llprółlf.kacil w~ił OID jat),
praewcQni(w iJJościponad" 45%.). ';W~~ i ~ .~ jasnę~o '~
n~jkowęgo są jągo 'z&IaieJn$ienione przez dedatekmi04u
z :rnmaka.

W~ Ma~izio (liMO) na, 1893 ,próbymio:lóws-z.w~, po-
ch~ z 19'B~i&38 r. l200zawlęFało pyłek Miy~Stan'2lWi to
63,3% ~ .,pv9b. JeGn* j$o~w.·wys.wał ()n tylko
w 002 pr~h w 15,.1%Oiól\Dej~y; jako"~y. w 2417 prób-
~h, a 'w~w20;6% i j:*opO-jed~zy w .8M pr.~ch, costano-'
wi 54;2%.

~yte ~, źe .~~llJIIjki wmiodachSZW'~allSłPch
'YV'~~ 2 'T'łIIZ-Y 'ozęśęięJ 'Di* w niemiPich.Zarok ni~ajkowy
uznaje Mauri.zio 1937/8,' ponieważ 67 % miodów zawierało wtedy pyłek
tej rośliny jako przewodni. Zjawisko to tłumaczy Autorka działaniem
jakichś czyrmdków, które hamują normalny pożytek i innych rośldn,
a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju niezapominajki. Lata miodów
niez8!pomilną!jkowych są jednocześnie złymi latami pod względem po-
żytko.wym.

W 1949 r. Maur.ilzio 'proponuje podniesienie dolnej granicy dla pył-
ków preewednich dla miodów niezapominajki i kasstena [adałnego z 45 %
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na 70 %. Podaje wyniki analizy 20 miodów, wśród których 12 zawie-
rało pyłek niezapommajki w ilości od 49 % do 99 % .

Barbier (1958), analizując 10 miodów jednoodmianowych wymienia
między innymi miód o zawartości 82 % pyłku niezapominajki.

Beutler wg Maur izio (1940), licząc ziarna pyłku niezapominajki w ne-
ktarze pobranym z jej kwiatów przy pomocy kaprlar, określa ich ilość
na 27 milionów w 1 cm",

Biorąc pod uwagę te badania i wypowiedzi wspomnianych autorów,
postanowiliśmy podjąć na nowo próbę uzyskania miodu niezapominajko-
wego mimo 2 nieudanych doświadczeń w latach poprzednich.

METODYKA

Miód z niezapominajki Myosotis silvatica Hoff. otrzymano metodą
opisaną w poprzednich naszych pracach (1952, 1955, 1957), przez zmu-
szanie pszczół do zbierania 'nektaru w zamkniętej przestrzeni na po-

Fot. 1. Ekshaustor do odciągania miodu z komórek ploastra

letku o powierzchni 60 m2• Za radą A. Dernianowicza .rodeinkę w we-
selnym uliku typu Zandera umieszczono nie, jak poprzednio, w futerale
ochronnym, a w ulu systemu Dadant-Blatt obok dużej rodziny. Ul ten
ustawiono wewnątrz izolatora blisko siatki w ten sposób, że robotnice
z dużej rodziny miały wylot skierowany na zewnątrz izolatora, a z ma-
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łej tylko do wewnątrz. Takie umieszczenie ułatwiło utrzymanie opty-
madnej temperatury wewnątrz ulika, co jest trudne dla tak małej ro-
dzinki w porze wczesno wiosennej ze względu na chłodne noce. Wpły-
wało to na mniejsze zużycie przynoszonego nektaru i na szybsze jego
odparowywanie.

Próbki miodu pobrano 6....k!rotnie:3 razy przy pomocy pipetek i 3 razy
przy pomocy pewnego typu ekshaustora (fot. 1).

Miód do analizy, poldobnie jak w poprzednich pracach, ważono i w
określonej jego ilości 10 mg liczono pod mikroskopem wszystkie zia--
renka pyłku. W celu lepszego uwidocznienia tych bardzo drobnych
ziarenek 'zastosowano barwienie ich zielenią malachitową.

Pierwsze bardzo żmudne, parodniowe obliczenia pyłków w miodzie
nierozcieńczonym, a następnie rozwodnionym w stosunku 1: 1 przer-
wano ze względu na trudności techniczne. Do dalszych badań używano
miodu rozcieńczonego wodą w stosunku 1: 5 (1 g miodu i 4 g wody),
a ilość odważonego roztworu zmniejszono do 5 mg.

Barwę miodu oznaczono przy pomocy 2 kluczy do barw: 1. Ober--
thur R. "Repertoire de couleurs" i 2. Maerz. A. & Paul M. "A dietlonary
of color".

PRZEBIEG OOSWIADCZENIA I WYNIKI

W 1959 r. wiosna była wyjątkowo tak wczesna i ciepła, że na okres
kwitnienia niezapominajki w ulach było juiŻdużo młodych świeżo wy-
lęgniętych pszczół, 00 umożliwiło uformowanie rodzinki o wymaganym
składzie biologicznym. Ulik z pszczołami wstawiono pod izolator 11 maja
i już tego samego dnia zaobserwowano dobry oblot kwiatów nieza-
pominajki.

Przez pierwsze 4 dni próbki miodu pobierano codziermie, między
innymi dlatego, żeby usunąć w ten sposób ewentualną domieszkę syropu
(z .podkarrniania). Po 8 dniach od wstawienia ula z pszczołami, w izo-
latorze, tj. dn. 18 maja pobrano próbkę nagromadzoną w ciągu ostatnich
4 dni i będącą już czystym [ednogatunkowym miodem z niezapominajki.
Zauważono przy tym w plastrze kUka komórek z pierzgą niezapominaj--
kową barwy ciemnooliwkowej. Dnia 20 mada stwierdzono zmniejszenie
się oblotu na Sikutek przekwitania niezapominajki, a dnia 25 maja
zebrano ostatnią próbę i doświadczenie zlikwidowano. Przez cały okres
trwania doświadczenia panowała pogoda ,spI1Z)'IjaJjącanektarowaniu. Sre-
dnia temperatura dnia wynosiła od + 12° do + 18,2°, maksymalna od
+18,5° do +24,3°, a minimalna, tyllko przez 2 'PierWIszedni wynosiła
+4°, w inne zaś wahała się od +6,3° do +12,8°. Przelotne opady wy-
stąpiły 4 razy.



Ogółem zebrano 39 g miodJuo. słabym, raczej nieprzyjemnym zapa-
-chu, . barwy zielonawobiałej po skrystalieowaniu; wedfug o klucza barw
francuskiego "blanc verdatre", amerykańskiego zaś nr 1 D, tabl. H.
Zapróseenie tego"miodu było bardzo duże (tabl. 1)', współczynnśk pyłko-
wy wynosi 17.309.200. Najbliższa prawdy była więc Beutler, która zna-
lazła w 1 cm" nektaru niezapominajki 27 milionów ziarenek pyłku.

Tabela l o

Zaprószenie miodu niezapominajkowego

Nr próbki I Liczba pgłków w l g

l
2
3

15.647.400
17.443.490
18.836.740

-
x 17.309.210

DYSKUSJA WYNIKOW

W miodach badanych przez Maurizio (1949) oraz Barbier (1958) i okreś-
Jonych przez nich [ako niezapominajkowe absolutna zawartość pyłków
niezapominajkowych w 10 g miodu wahała się w bardzo dużych gra-
nicach (tabl. 2) od 87.330 do 1.624.380. Przy zastosowaniu uzyskanego
przez nas współczynnika dla niezapominajki - 17.309.000 obliczono,
jaki jest udżiatł miodu z tej rośliny w wyżej wymienionych próbkach.
Okazało się, że jest on bardzo njski. TY'lkodla miodu Sch 2344 wynosi
-on 0,95 %, co stanowi zaledwie 94,9 mg w próbce 10..•gremowej, Dla in-
nych zaś miodów "niez~ina'jkowych" procent ten był jeszcze niższy
00 0,6 do 0;05, 00 w przeliczeniu na wagę wynosi od 57,3 mg do 5,05 mg
.na 10 g miodu, Przeliczenia te wykazały, że dopiero o przy zawartości
77.890.500 pyłków Myosotis 'W próbce Ifl-gramowej udział miodu z tej
rośliny wyniósłby 45 %. Wynika z tego, że handlowe miody niezapo-
.minajkowe nie istnieją orae, że ,niewielki dodatek nektaru z niezapo-
minajki 'bardzo silnie, powiększa stopień zaprószenia miodów pyłkiem.

Co się tyczy lat "niez~,inaijkawych", omówionych przez Maurizio,
wydaje się, że istotnie nie wpływają one na produkcję miodu niezapo-
minajkowego, a jedynie przyczyniają się do jednostronnej zmiany obrazu
:pył-kawegomiodów z tego olcresu. Przyczyną tego jest prawdopodobnie
mała wrażliwość niezapominajki, rosnącej zazwyczaj nate,renach nis-
.kich, podmokłych, na zmiany pogody - deszcze, czy też susze i, gdy
inne rośliny zawodzą, ona nekta:rujesłabo, ale równomiernie.
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Tab,ela 2

Zawartość miodu niezapominajkowego w różnych miodach na podstawie współ-
czynnika za-prószenia 17.309.000

~

Zawartość w 10 g miodu
W z ó r pułku MJJosotis I miodu z MJl08oti!i

,

, w %/ bezwzględna w mg I w %-----------.--------~--------~~---~~~~'
A u t o r Nr miodu

Maurizło 1949 Hst 24 285/3/0,1 III 91 25935Q 15,0 0,15
.. Hst 167 854/39/- IV 98 836920 48,4 0,50
.. Hst 237 706/1/-. IV 99, 698940 40,4 0,40
.. Sch 1391 185/4/-, Iił 96 177600 10,3 0,10
.. Sch 2380 1012/10/- V 98 991760 57,3 0,60
.. Sch 2363 528/25/- IV 97 512160 29,6 ' 0,30.. Scb 2344 1766/39/ - V 93 1642380 94,9 0,95
.. A 394 144/6/- III 90 129600 7,5 0,08

Barbier 1957 - 106/?/?/ III 82 87330 5,05 0,05

WYNIKI I WNIOSKI

1. W 1959 r. uzyskano 39 g jednogatunkowego miodu niezapominaj-
kowego (Myosotis silvatdca Hoff.).

2. Jest ()I1 barwy jasnej, zielonawobiałej, o słabym, raczej nieprzy-
jemnym zapachu.

3. Współczynnik jego zaprószenia jest bardzo wysoki, wynosi
17.309.000 (w 10 g jednogatunkowego miodu z niezapominajki jest
173.090.000 ziarenek pyłku).

4. Przeliczenia, uzyskane na podstawie' współczynnika, bezwzględne]
i procentowej zawartości .miodu z niezapominajki w miodach uznanych
za "niezapominajlkowe" przez Maur·ilzioi Barbier wykazały, że rzeczy-
wisty udział tej rośliny w analizowanych _próbach jest bardzo mały.
Wynosi on od 0,05% do' 0,95%, co na wagę stanowi od 5.05 mg do 94,9

, mg w 10 g miodu.
5. Handlowe miody niezapominajkiowe nie istnieją, niewielki dodatek

nekltaru Myosotis .bardzo silnie zwiększa ską>ień zaprószenia miodu.
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DPOBJIEM.Ą HE3ABY)l;KOBhIX ME)l;OB

30<PHH ,UeMHHOBH'l

Pe3IOMe

Pasasre asropsr, 3aHHMaBIIIHeCH nbIJlb~eBbIM aHaJIH30M, HaxOgHJIH BO MHorHX Megax rrsrrrsuy

He3a6yt:lf<H. Mena, B KOTOpbIX KOJIH'leCTBO nsrnsueasrx sepa Hesa6y,I:\KH IIpeBblIIIaJIO 45 %
a no Maypanno (1949) 70%, oćmero coztepacaaaa nbIJIb~bI, C'lHTaJIHCb O,I:\HOCOpTHbIMH,He-

3a6Y,I:\KOBbIMH.

B 1959 r. aaropxe ygaJIOCb, nyrex npHMeHeHHH H30JIHropOB, nOJIy'lHTb 39 I' 'lHCTOrO, OgHO-

aazioaoro Mega c He3a6ygKH. Conepxcaaae nbIJIHHOK He3a6ygKH B 1 I' 'SToro Mega paBHHJIOCb

17309000.
Ha STOMOCHOB3HHHaaropxa IIpnxO,I:\HT K 33KJIIO'leHHIO, srro game caasre 60raTble IIbIJIb~OH

He3a6y,I:\KH Meg3, rrpaaenemnae Ha Ta6JIH~e 2, B geHCTBHTeJlbHOCTH correpxcarra Bcero-JIHIIIb

0,05 % -0,95% 'lHCroro Hesa6Y,I:\KoBorO Mega. TaKHM 06pa30M TOBapHble, Hesa6y,I:\KOBble Mega

He CYlL\eCTByIOT.

PROBLEM DER VERGISSMEINNICHTIlON'IGE

Zofia Demia,nowicz

Zusammenfassung

Viele Verfasser, die sich miot der Pollenanalyse der Honigs beschaftigt haoen,
fanden den Myosotispollen in vielen Henigen als Leitpollen. Infolgedessen hat rnan
diese fUr einsortige Myosotishonige gehalten.

Im 1959 Jahre ist es der Verfasserm gelungen durch Uberkafigung reinen
Myosotis - Einartenhpnig in einer Menge von 39 g zu erhalten, Der Gebalt an
Rollen!korner diesel' Ptflanzenart baJt 17 309000 pro Gramm betragen,

Es wird daraus der Schluss gezogen. dass sogar die allerreichsten an Myosoti&pol-
len Honige, die in T'a-b. 2 zusammengestellt sind, kaum 0,05<0/0 bis 0,95% reirien
Vergtssmeinnlchthonlg enthalten, Vergtssmetnnicbthonlg kann darom als Marktbc--
nig uberhaupt nicht exlestteren. _ .. .::..•
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