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WSTĘP

W czasie odbywanej praktyki w Svalóf (Szwecja) w lecie 1961 r.,
autor miał możność zetknięcia się bliżej z zagadnieniami hodowli i za-
pylania koniczyny czerwonej. Problem dobrego zawiązywania nasion
u tej rośliny starano się rozwiązać w Svalóf głównie drogą selekcji
odmian o krótkich rurkach koron kwiatowych. Dotychczas nie udało się
jednak otrzymać koniczny, która charakteryzowałaby się jednocześnie
wysoką wydajnością siana z l ha i krótkimi rurkami koron. Warto wobec
tego podjąć próby wyselekcjonowania odmian obficie nektarujących,
o kwiatach wysoko wypełniających się nektarem.

Celem niniejszej pracy było znalezienie łatwego sposobu oceny ma-
teriału hodowlanego,. koniczny czerwonej pod względem nektarowania
jako czynnika wpływającego na zwiększenie oblotu kwiatów przez
pszczoły, a w rezultacie na polepszenie zapylania tej rośliny. .

PRZEGLĄD LITERATURY

Zagadnieniem zapylania koniczyny czerwonej zajmowało się wielu
badaczy na całym świecie. Pionierem prac w tej dziedzinie był Karol
D a r w i n, który w połowie XIX w. ustalił, że koniczyna czerwona jest
rośliną obcopylną i 'owadopylną, a zapylania jej dokonują głównie
trzmiele. Pszczoły oblatują tę roślinę niechętnie, ponieważ nie mogą
dosięgnąć nektaru, który jest ukryty głęboko na dnie rurki kwiatowej.
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Badania nad polepszeniem zapylania koniczyny czerwonej poszły w
pięciu zasadniczych kierunkach: 1) poszukiwania pszczół większych •.
n przgdg w~zygtkim O dłu2m~y(!h jQ2y(!!~lm(!h(C h O e h O l O w, M ie h !l j -
ł o w, S kor i k o w, A ł P a t o w, G o e t z e, C h a l i f m a n, H e n -
r i k s e n, H a m m er - cyt. ZJaGromiszem 1961, a w Polsce współ-
cześnie - D e m i a n o w i c z 1957, B o r n u s 1960, G r o m i s z 1961),
2) różnego rodzaju zmuszanie lub zwabianie pszczół do oblotu koniczyny
czerwonej poprzez: a) tresurę, czylf aromatyczne podkarmianie (G u b i n.
1936, Firsow i Kamiejewa 1951, Demianowie7owa 1956,
P r i t s c h1959, H a n s son 1960, bjzwabianie pszczół przez rozstawienie
aluminiowych lusterek na polach (B raj n i e s i I s t o m i n a - C w i e-
t k o w a 1956), c) stosowanie głodu pyłkowego pszczołom (A n f i e ro w a.
1958, V i II u m s t a d 1960), marz d) sterowanie wsiewek pasów facelii
w koniczynę, względnie domieszek koniczyny białoróźowej (G ł u 'ch o w
1950, D e m i a n o w i c zo w a 1953), 3) zwiększenie liczby dzikich zapyla-
czy w terenie, głównie trzmieli (Ma y 1959, H a a s i H o l m 1960, W ó j-
t o w s ki 1962), 4) hodowla nowych odmian koniczyny o krótkich rur-
kach koron (L i n d h a r d - cyt. za Gubinem 1936, A ker b e r g 1953,
Sc h e li b e - cyt. za Eisfeldem 1959), 5) polepszeme nektarowania
koniczyny czerwonej, poprzez stosowanie różnych zabiegów agrotechnicz-
nych, przede wszystkim nawożenia (W e p r i k o w, M o n a c h i n -:
cyt. za Gubinem 1936, Jak o w l e wa 1952).

Większość badaczy podkreśla, bardziej lub mniej wyraźnie, ogromne
znaczenie dobrego nektarowania koniczyny dla oblotu i zapylania jej
przez owady. Wielu autorów wskazuje również na konieczność wyhodo-
wania odmian koniczyny czerwonej nie tylko o krótszych rurkach koron
oraz szerszych w górnej ich części (D e m ia n o w i c z o w a 1957), ale
także lepiej nektarującyeh. W Polsce na te zagadnienia po raz pierwszy
zwróciła uwagę D e m i a n o w i c z o w a (1953).

Ta sama autorka (1957) podaje, że podczas doświadczenia z tresurą
pszczół, spośród dwu badanych odmian koniczyny czerwonej pszczoły
oblatywały lepiej tę, która wydzielała nektar o wyższej koncentracji
cukrów.

W dostępnej mi literaturze nie spotkałem jednak danych dotyczących
łatwego sposobu oceny materiału hodowlanego koniczyny czerwonej pod
względem nektarowania.

MATERIAŁ, METODYKA I PRZEBIEG BADAŃ

Materiałem, na którym wykonałem obserwacje i pomiary, była koni-
czyna czerwona diploidalna i tetraploidalna w Sval6f. Początkowo okreś-
liłem nektarowanie 10 odmian. koniczyny tetraploidalnej przy pomocy
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metody pipetowej (D e m i a n o w i c z o w a i inni 1959). Wkrótce okazało
się jednak, że metoda ta, nadająca się bardzo dobrze do oznaczania wy-
dajności nektarowej różnych roślin, nie odpowiada wymaganiom stawia-
nym przez selekcję koniczyny. Jedną z przyczyn tego jest stosunkowo
duża pracochłonność oraz trudność jednoczesnego badania większej liczby
odmian. Ponadto nie wystarcza samo określenie ilości i jakości wydzie-
lanego nektaru. Zaobserwowałem, że u jednych odmian rurki koron są
cieńsze, u innych zaś grubsze, wobec czego ta sama ilość nektaru wznosi
się w nich na różną wysokość, co ma zasadnicze znaczenie dla pszczół.

W poszukiwaniu innej, szybszej metody oceny
koniczyny czerwonej pod względem nektarowania
wykorzystałem fakt, że: a) prawie z reguły
wszystek nektar pozostaje w dolnej części rurki
korony po wyrwaniu jej z główki i b) przy odpo-
wiednim ustawieniu korony pod światło, wi-
doczny jest górny poziom nektaru (ryc. 1). Zaczą-
łem wobec tego mierzyć odległość od górnego-
brzegu rurki kwiatowej ("uszka") do poziomu
nektaru. Początkowo robiłem to przy pomocy
przezroczystej linijki, na której narysowałem trój-
kąt podobny do używanego w Svalóf przy mie-
rzeniu długości rurek kwiatowych koniczyny.

Następnie skonstruowałem z folii celuloidowej
specjalny suwak, oparty na zasadzie trójkąta,
który umożliwia wykonywanie pomiarów zarówno
całkowitej długości rurki korony, jak i odległości a
od górnego brzegu rurki do poziomu nektaru
(ryc. 2). MIerzony kwiat koniczyny ustawia się
tak w suwaku, aby górny brzeg rurki korony,
tj. miejsce, gdzie zaczyna się tzw. "uszko", pokry-
wał się z brzegiem przesuwanej linijki. Przez
cały czas trwania pomiaru kwiat jest lekko przy-
trzymywany przy pomocy specjalnego sprężyno-
wego zacisku. Następnie linijkę przesuwa się na
tyle, aby skośna linia suwaka pokrywała się
z widoczną górną powierzchnią słupka nektaru
w kwiecie. Odczyt na podziałce w miejscu po-
krycia się tych linii daje odległość w mm od gór-
nego brzegu rurki korony do poziomu nektaru.
W podobny sposób mierzy się całkowitą długość
Turki korony. Z różnicy tych dwu pomiarów
otrzymuje .się wysokość słupka nektaru w kwiecie.

6

c

Ryc. 1. Korona kwiatu
koniczyny; a - długość
rurki, b - odległość od
górnego brzegu rurki
(uszka) do poziomu
nektaru, c - wysokość

słupka nektaru.
Fig. l. Flower of clover:
a - length of flower tu-
be, b - distance between
the top of flower tube
and surface of nectar,
c - height of nectar

contents.
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Po stwierdzeniu przydatności
suwaka należało opracować me-
todyk~ wykonywania pomiarów.
Trzeba było ustalić przede wszyst-
kim: a) najodpowiedniejszy do
pomiarów wiek kwiatu ze wzglę-
du na wzrost jego korony i na-
gromadzanie nektaru, b) czy nie
ma różnic w długości rurki ko-
rony i wysokości słupka nektaru
w zależności od tego, czy kwiat
pochodzi z główki szczytowej, czy
też z główek bocznych, c) czy
istnieje możliwość wykonywania
pomiarów w laboratorium, co
z wielu względów byłoby bardziej
dogodne.

Dla ustalenia najodpowiedniej-
szego wieku kwiatu do pomiarów
należało najpierw wykonać obser-
wacje dotyczące intensywności
otwierania się kwiatów w ciągu

doby. W tym celu przez cztery doby liczyłem i usuwałem w odstępach
dwugodzinnych wszystkie kwiaty o otwartych koronach na tych sa-
mych kilkudziesięciu główkach. Po wykonaniu tych obserwacji, na za-
izolowanym od owadów poletku, wybrałem 100 rozkwitających głó-
wek, a na każdej z nich oznaczyłem po około 20 kwiatów, które
otwarły się w ciągu 4 godzin najintensywniejszego rozkwitania koni-
czyny, tj. od 10 do 14. Oznaczenia kwiatów dokonałem w ten sposób,
że wszystkie starsze (otwarte przed godz. 10) oraz 2-3 okółki młodszych
(które otworzyłyby się najwcześniej po godz. 14) usunąłem. Tego samego
popołudnia połowę z pozostawionych kwiatów na każdej główce za-
pyliłem sztucznie. Pomiary zaznaczonych kwiatów wykonywałem przy
pomocy suwaka, przez cały czas ich kwitnienia, tj. do czasu zwiędnięcia
koron, w godzinach południowych, początkowo co jedną dobę, później
co dwie. Za każdym razem brałem z poszczególnej główki (wszystkich
100 wybranych) po jednym kwiecie zapylonym i jednym niezapylonym.
Należy dodać, że pierwszego dnia mierzyłem tylko kwiaty niezapylone,
mające się wkrótce otworzyć oraz kwiaty dopiero co otwarte.

Chcąc przekonać się, czy nie ma różnic w długości rurki korony w za-
leżności od jej pochodzenia z kwiatostanów szczytowych oraz bocznych,
oznaczyłem na polu 30 pędów różnych roślin, które miały co najmniej

J 4 5

Ryc. 2.
l - oprawka; 2 - przesuwana linijka
z przebiegającą ukośnie wycechowaną po-
działką; 3 - sprężynowy zacisk do przy-
trzymywania korony kwiatu w czasie po-
miaru; 4 - płytka zapobiegająca zgniece-
niu rurki korony; 5 - korona kwiatu
koniczyny ułożona we właściwej pozy-:j!
podczas pomiaru, 8,3 mm - przykładowy

odczyt długości rurki korony.

Fig. 2.
1 - trame; 2 - scate written aeross a mov-
able ruler; 3 - smali tram with spring
for ttghten a flower tube; 4 - protection
against smashing tested flower tube; 5 -
flower In the proper posttron for measur-
Ing. E. g. 8,3 mm is the correct Iength ot

flower tube.
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po trzy główki. Na każdej główce mierzyłem długość rurki korony dla
pięciu kwiatów wziętych z podobnych miejsc.

W celu stwierdzenia możliwości wykonywania pomiarów w laborato-
rium, wziąłem 20 dobrze rozkwitniętych, uprzednio zaizolowanych głó-
wek, do woreczka plastikowego i przechowywałem je w lodówce w tem-
peraturze 5-80 C. Długość rurek korony oraz poziom w nich nektaru
mierzyłem co 48 godzin, pomiar pierwszy wykonałem zaraz po zerwaniu
główek. Do mierzenia brałem stale po 5 kwiatów z główki, które po-
chodziły z różnych, lecz za każdym razem podobnych miejsc.

Jak wykazały obserwacje, kwiaty koniczyny czerwonej w warunkach dość
chłodnego i bogatego w opady lata 1961 w Svali:if, otwierały się w godzi-
nach od około 6 do 19, z największym nasileniem w południe (ryc. 3).

Od chwili otworzenia się korony "
do jej zwiędnięcia upływało dla 25
kwiatów zapylonych 4-5 dni,
dla niezapylonych zaś - około 2
tygodnie. Poza tym u kwiatów za-
py lonych korony równomiernie
więdły, a następnie zasychały
w całości. Obumieranie koron
kwiatów niezapylonych następo-
wało stopniowo i powoli, przy
czym najpierw więdły i brunat-
niejąc zasychały górne ich brzegi,
a następnie coraz niższe części.

Rurki koron wydłużały się za-
sadniczo tylko do momentu otwo-
rzenia się kwiatu (ryc. 4). Później
wydłużały się one już tylko mini-
malnie. W trzecim dniu doświadczenia (kwitnienia kwiatów), po deszczu.
wprawdzie zaznaczyło się wyraźniejsze wydłużenie rurek, ale zmiany
takie nie mogą mieć większego znaczenia przy pomiarach porównawczych.

Pierwsze widoczne ślady nektaru obserwowałem w kwiatach świeżo
otwartych, a niekiedy nawet wcześniej. Po upływie około 1 doby od
chwili otwarcia się kwiatów, nektar wznosił się w rurkach przeciętnie
na wysokość około 0,7 mm. Ilość jego wzrastała stopniowo, aż do czasu
więdnięcia koron, tj. do około 3 dnia u kwiatów zapylonych, a do około
2 tygodni u niezapylonych. Największa wysokość poziomu nektaru

O~4~~·o~~8~~m~~Q~~U~~~~~
Codlmy obserwacji

WYNIKI

20

15

10

5

Ryc. 3. Otwieranie się kwiatów koni-
czyny czerwonej. w ciągu doby (na
podstawie średnich z 4 dni obserwacji).
Fig. 3. Daily opening of red clover

flowers (overage from 4 days).
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w kwiatach zapylonych wynosiła przeciętnie około 1,7 mm, w niezapylo-
nych natomiast około 2,2 mm. Znaczne podniesienie się poziomu nektaru
W rurkach W 3 dniu ~ycia kwiatów liostalo spowodoWane pnieli deslicli.

Zaobserwowałem przy tym, że woda deszczowa nie dostaje się bezpo-
.średnio do wnętrza kwiatów, które nie były jeszcze odwiedzane przez
owady ani zapylane sztucznie. Znaczne zwiększenie się ilości nektaru
w tych kwiatach po deszczu następowało prawdopodobnie w wyniku do-
.datniego bilansu wodnego roślin. Natomiast u kwiatów odwiedzanych
przez owady, czy też zapylanych sztucznie, na skutek naruszenia szczelnie
zamkniętej od góry rurki korony, woda deszczowa dostaje się często bez-
pośrednio do nektaru. Świadczy o tym fakt, że po deszczu w wielu ta-
kich kwiatach prawie całe rurki były wypełnione rozcieńczonym
nektarem.

Proporcjonalnie do wzrostu
ległość między jego poziomem
jest zrozumiałe.

Do pomiarów powinno się zatem brać kwiaty, które nie były jeszcze
odwiedzane przez owady, a więc uprzednio izolowane. Trzeba też parnię-

ilości nektaru w kwiatach, malała od-
a górnym brzegiem rurek kwiatowych, co

mm
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o 3456'7891Of/12/3
Wiek kwiatu w dobach

Ryc. 4. Zmiany długości rurki korony oraz wysokości
słupka nektaru w zależności od wieku kwiatu.

Fig. 4. Changes in the length of flower tube and hight
of nectar contents in relation to the age of flower.

--- kwiaty niezapylane,
- - - - - - kwiaty zapylane,
a - długość rurki korony,
b - odległość od górnego brzegu rurki

("uszka") do poziomu nektaru,
c - wysokość alu pk a nektaru.

- unpolIinated Ilower s,
- pollinated flowers,
-- Ienqth of flOW<.:I tub e.
- distance bet ween the top oC flower tube,

and lurfoce of nectar•
- height ol nectar contents,



tać, aby dla wszystkich porównywanych grup mierzyć kwiaty w jedna-
kowym wieku. W zasadzie można by brać do pomiarów kwiaty jedno-
dwu-, czy trzydniowe, a nawet starsze. Lepiej jednak unikać mierzenia
zbyt starych kwiatów. Chodzi nam przecież o znalezienie odmian wydzie-
lających obficie nektar wkrótce po otwarciu się korony, bowiem młode
kwiaty zapylają się prawdopodobnie najlepiej.

Okazało się, że kwiaty wzięte z różnych główek tego samego pędu
miały różną długość rurek korony. Dla kwiatów z główek szczytowych
długość rurek wynosiła przeciętnie 8,32 mm, z główek bocznych wyra-
stających jako pierwsze na pędzie głównym - 8,18 mm, i z bocznych
wyrastających jako drugie na pędzie głównym - 7,93 mm. (Podobne róż-
nice uzyskała D e m i a n o w i c z o w a 1957). Przy wyborze główek do
mierzenia ich kwiatów, należy zatem zwracać uwagę, aby były one po-
dobne pod tym względem dla wszystkich porównywanych odmian.

Pomiary wykazały, że u kwiatów przechowywanych w lodówce,
w temperaturze od + 5° C do + 8° C, długość rurek kwiatowych oraz
poziom nektaru w kwiatach pozostawały prawie bez zmian przez 4 do-
by. Wydaje się więc, że można przez pewien czas przechowywać zerwane
główki koniczyny w lodówce bez szkody dla późniejszych pomiarów za-
równo długości rurek kwiatowych, jak też poziomu w nich nektaru.

Zaobserwowałem, że zarówno pomiędzy odmianami, jak i pomiędzy
poszczególnymi roślinami tej samej odmiany istnieją znaczne różnice, nie
tylko w długości rurek kwiatowych oraz w wysokości słupka nektaru,
ale również w sztywności i kształcie korony.

WNIOSKI

1. Kwiaty różnych odmian oraz poszczególnych roślin tej samej
odmiany koniczyny czerwonej różnią się znacznie nie tylko dłu-
gością rurek kwiatowych, na co zwraca się na ogół uwagę przy se-
lekcji, ale również szerokością i kształtem tych rurek, oraz sztyw-
nością całej korony, a co najważniejsze - ilością wydzielanego
nektaru. Świadczy to o dużej zmienności koniczyny pod tym wzglę-
dem i pozwala przypuszczać, że istnieje możliwość wyselekcjono-
wania odmian, o cechach korzystnych z punktu widzenia zapyla-
nia tego gatunku przez pszczoły.

2. Przy pomocy suwaka (ryc. 2) można łatwo, szybko i wystarczająco
dokładnie oceniać materiał hodowlany koniczyny czerwonej nie
tylko pod względem odległości poziomu nektaru od górnego brzegu
korony, ale również długości rurki oraz wysokości słupka znajdują-
cego się w niej nektaru,
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3. Na podstawie wykonanych obserwacji i pomiarów można wysunąć
następujące zalecenia praktyczne dotyczące samej metodyki oceny
koniczyny czerwonej pod wzglEldem nektarowania;

a) główki, na których mają być mierzone kwiaty, pobierać 5-10
razy w okresie pełni kwitnienia koniczyny, przy czym za każdym
razem brać ich po jednej, lub dwie z poszczególnej porównywa-:
nej odmiany czy linii hodowlanej, a na każdej mierzyć po 5-10
kwiatów,

b) każdorazowo wybierać główki tego samego rzędu,
c) przynajmniej przez i dobę (chociaż można znacznie dłużej) izo-

lować główki woreczkami z gazy lub pergaminu w przypadku
stosowania tych ostatnich, podziurkować je dla przewiewu),

d) izolować główki tuż przed porą najintensywniejszego otwierania
się kwiatów, tj. około godz. 10-11,

"') wybierane do izolowania główki powinny mieć około 1/5 kwia-
tów otwartych, które należy usunąć przed założeniem izolatorów
- ułatwi to wybór do mierzenia kwiatów będących w jednako-
wym wieku,

f) przy wykonaniu pomiarów w laboratorium, co jest bardziej do-
godne zwłaszcza w przypadku porównywania dużej liczby grup
(odmian, linii, lub innych jednostek) główki przechowywać w lo-
dówce w temperaturze 5_80 C,

g) podczas pobierania prób na polu, zrywane główki wkładać od ra-
zu do oddzielnych woreczków plastikowych i zabezpieczyć je
przed operacją słońca,

h) pod względem koncentracji cukrów w nektarze wystarczy zba-
dać, przy użyciu refraktometru i pipet używanych normalnie do
oznaczania wydajności nektarowej różnych roślin, tylko te od-
miany czy linie hodowlane, które zostaną pozytywnie ocenione
przy pomocy suwaka, przy czym ważenie nektaru jest tu całko-
wicie zbędne.

Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie Pro], Dr E. Akerbergowi.
Dyrektorowi Instytutu w SvalOf, za umożliwienie mi wykonania te)
pracy. jak również odbyCia praktyki w SvalOf.

Koledze Dr Franco Grazi dziękuję za cenne uwagi w dyskusji oraz
pomoc przy pomiarach, a Koledze Dr Ake Gilbertsanowi za ułatwienie
wykonania doświadczeń.

Bardzo serdecznie dziękuję również Wszystkim, którzy przyczynili
się do mojego wyjazdu do Szwecji, a przede wszystkim Doc. Dr
Z. Demianowiczowej, Prof. Dr S. A. Pieniążkowi oraz Ministerstwu
Rolnictwa PRL.
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IIOIIhITKA OU;EHKH HEK'rAPOBhI.n;EJIEHHfl KPACHOrO KJIEBEPA
IIPH CEnEKU;UOHHPOBAHHH HOBhIX COPTOB

BonecnaB fl6noHcKw

Pe310Me

JIeTOM 1961 r. npoxons npaxraxy B Cnanerp (I1IBeQJfSI) aBTOp, 6narO,l\apSI n106e3-
HOCTJfIIpoą> . .n;-pa 3. Axeptiepra, 03HaKOMJfnCSIc np06neMaMJf cenexnax Jf ornane-
IlliSI xpacaoro xnesepa. OH nOIIbI'ranCH YfCCneAOBaTb'łaCTb TaMO!llHHX cenexmroa-
HbIX nmurn: C TO'łKYf 3!)eHYfHYfX HeKTaponpoAyK'l'YfBH'OCTJf.IIYrneTO'łHbI:il: MeTOAB AaH-
HOM cnyxae 6bm HellO,l\XOAHIQYr:il:.ABTOp nOnb3OBaJICSIcnenaam.rro ,!VISISTOro CKOH-
CTpyJfpOBaHHblMJfM npJf60pOM - nO.l\BJf:1KHo:il:mxanoa (pac, 2). 3'l'WM npW60POMnpocro
w CKOpOMomHa Jf3MepHTb C TO'łHOCTblOAO 0,1 MM f];nJfHy 'I'Py60'łKJf BeH'łJfKa Jf Bbl-
WJfHy B He:t'I ypOBHH nexrapa.

IIpJf ,l\pymecKo:il: nOMOIQJf,rnaBHbIM 06pa30M .n;-pa <I>paHKo I'pann, a raiose OKe
rJfnb6epTCOHa aBTOp C,I\eJIan 60nbwoe 'łJfcno Jf3MepeHJf:il:Jf Ha6nlO,I\eHJf:il:,Ha OCHO-
BaHJfJf KOTOpbIX MomHO Cą>opMym1poBaTb cnenyrounre yKa3aHJfH ,l\nH npaKTJfKJf:

a) C Kam,l\OrO cpaaaxaaeraoro copra (m1HJfw) nano 6paTb B nepaone nonnoro
IIBeTeHJfSI 5-10 paa no .Kpa:il:Heti Mepe no zrac ronoaxa xneaepa Jf Ha K~o:il: Jf3
HWX Jf3MepSITb no 5-10 QBeTKOB.

6) Bcerzta 6paTb rOJIOBKWToro me nOpSI,I\Ka, TaK KaK ,l\m1Ha BCH'łWKOBbIXTpy60-
'łeK J1 BbICOTa nercrapa 3aBYfCJfT0'1' nOJlOmeHYrSICOQBeTWSIHa rJlaBHOM n06ere.

B) rIo Kpa:il:Hetf Mepe O.l\HJf cy'I'KH nepen 14Ccne.ąOBaHweMW'30nJfpOBaT'bCOQBeTJfSI
OT nOCCIQeHYr:il:H3ceKOMblX MeWe'łK3MU Jf3 MapnJf łLJIJf H3KOnOTOt16yMarJf; AomAe-,
BaSI BOAa nOBJfAWMO'VlyHenOCpe,l\CTBeHHOHe npOHWKaeT B BeH'łJ1KOBble 'I'Py60'łKJf
Tex QBeToB, KOTOpbIC'C'IQe He nocemanacr, H3ceKOMbIM14.

r) COqBeTJ1SIJf30mrpoBaTb nepen MOMeHTOMcassoro IDiTeHCWBHDro pacQBeTaHJ1SI
qBe'lIKOB T.e. OKonO 10-11 'łaCOB.

A) .n;nSI Jf30nJfIłoBaHJfSI cneztyer llblÓJfpaTb rOnOBKJf, Ha KOTOpbIX pacnaerra 1/5
qBeTKoB; JfX cnezryer y,n;anJfTb nepezt aanoaceaaex Jf30JISITopa. 3TO nOMara er Jf36Jf-
paTb AnSI Yf3MepeHJfMqBeTKJf ozuroro B03paCTa, 'łTO JfMeeT 60JTbWOesaaxeaxe rrpa
cpaaaearra ypOBHR trescrapa BbIAem1BIIIerocSI B Te'łC'HID:! OĄJfHaKOBDrOnepaozta ape-
MeHYf.

e) .n;nSI rrpoaenemra Jf3MepcHYf:il:B naóoparopmr, 'łTO B cnyxae 6onbwero KonJ1-
xecrsa MaTepJ1ana MHoro YAo6Hce, rOnOBKJf xnesepa cne'!\yeT ,l\epmaTb B xono-
ĄJfnbHi1KC npn TeMnepaTYPC oxono 5-80 U;; B raxax ycnOBJfSIX KOnJf'łe'CTBOHeKTa-
pa B qBeTKaX nO'łTW He Jf3MeHSICT'CRB Te'łeHJ1'Jf24 'łaCOB.

m) C06up'3CMbIe B nOJIe ronOBK~1 cnenyer HCMeAJIeHHOnOMeIQaTb B Mewe'łKl1 J;f3

nJIaCTMaCCbI, 'łT06bI npenoreparars BblCblXaHJfe JfX Ha comme.

3) Ha CO,l\cpm3HJ1ecaxapoa B aexrape JfCCJIeAOBaTb'l'OJIbKO Te copra Kneaep3,
KOTOpbIe nOJIy'ł3T n03J1TI1BHYIOoneaxy npx Jf3MepeHYfJfJfX BeH'łJfKOBbIX 'I'PyOO'łeK
Jf BbICOTbI nexrapa.

MeJK'!\y Ol'AeJIbHbIMJ1paCTeHJfRMJfDAHOro Jf TOro me COPTa yCTaHOBneH'O60nbwJfe
Kone6aHJfSI B BblWWHe ypOBHSI aexrapa, B ,l\JIJfHe Jf ą>opMe Tpy60'łKJf BeH'łHKa
Jf yrrpyroerrr ee CTeHOK.
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IMPROVEMENTS IN NECTAR CONTENTS ESTIMATIONS
IN HYBRIDS OF RED CLOVER

Bolesław Jabłoński

Summary

Author of this paper was wórking during his agricultural praxis in Sva16!
(Sweden) under Prof. dr Akerberg on selection and pollination of red clover. He was
trying especially to evaluate the nectar contents in some new lines of hybrids.
The technique with pipette was unsatisfactory. The author constructed a speclal
tool (fig. 2) very usefuI for quick and accurate (up. to 0,1 mm) measuring of length
of flower tubes and height of nectar eon ten ts. The practical recomendations based
on first year results are folIowing:

a) Flower of red cIover has to be harvested 5 to 10 times during the fulI
bloom. Each time at least 2 of them should be taken from each variety.
5 to 10 flower s from each inflorescence have to be measured.

b) There are some differences in the length of flower tubes according to the
location in different positions on a plant. Only flowers Iocated in the same
position on plants has to be sampled.

c) Flowers have to be pr otected with gauze cloth bags. The rain probably
doesn't penetrate in to the flowers which weren't visited by insects.

d) Isolations against insects have to be done before the time ofopening
flowers, ca 10-11 a. m.

e) About 1/5 of flowers should be open in bloom chosen for isolating under
gauze cloth bags. AlI those flowers have to be measured.

f) The measurments can be done easier in laboratory than on field. The
sam ples of flowers can be stored at 5-80 C. Under these conditions no
changes in nectar contents were observed after 24 hours.

g) The harvested flower has to be put irnmediately into plastic bags
and protected against direct sunshine.

h) The sugar concentration in nectar has to be tested only in those hybrids,
which had high nectar contents. For this test pipettes and refractometers
can be used will no weighting,

Great differences in nectar contents and shape of flower tubes were observed
in the flower s harvested from different plants of the same variety.

The author is gratelul to dr Franco Grazi and dr Ake Gilbertson fol' their
kind help.


