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ROK VI, Nr 3 GRUDZID 1982

PROBA OKRESLENIA ZAJ.,EZNOSCI PRODUKCJIMIOOOWEJ.
PASmKIOD STOSUNKU LICZBOWEGO ROBOTNIC DO CZERWIU

M i c na l G r o m is z

Zakład Pszczelnictwa· I. S.

WPROWADZENIE

W wielu okolicach kraju występują -dość obfite' pożytki wczesne.
W niektórych miejscowościach dają .one nawet jedyne poważniejsze
wziątki w sezonie (B o r n us 1957, 1958). Pełne ich jednak wykorzysta-
nie natrafia na trudności, gdyż pszczoły nie osiągają na ten czas szczyto-
wej formy produkcyjnej (Wo h l g e m u t h 1956). Nawet rodziny. silne,
intensywnie rozwijające się wiosną, w naszych warunkach dochodzą do
pełni swoich możliwości produkcyjnych dopiero po kwitnieniu robinii
akacjowej, Są one oczywiście zdolne zebrać więcej nektaru, szczególnie

. wziątku robiniowego, niż pnie Q sile średniej, gdyż w 'Okresie poprzedza-
jącym pożytek mogą wychować więcej pszczół (D e m i a n Q w i c z 1957,
Gromisz 1957).,

Na. ogół dobre wyniki w zbiorach miodu z wczesnych pożytków uzy-
skuje się przez łączenie rodzin (Z i e ńk i e w i c z 1953, D e m i a n 0-'

~ i c z 1953; G r Q m i s z 1957, 1958 a). Ta metoda gospodarki pasiecznej
jest znana i rozpowszechniana w USA (F a r T a r 1953), w ZSRR (G 0-

lo w n i a .195,. i inni), a ostatnio wprowadzana w Bułgarii (K r u s z e w a
1960) i w Rumunii (B a r a c i S a n d u l e a c 1961).

.przez łączenie. uzyskuje się zgromadzenie pszczół w mniejszej liczbie
rodzin. Następuje zasadnicza zmiana stosunku' ilościowego pszczół do
czerwiu, korzystniejsza dla zbiorów nektaru. W rezultacie możliwości
produkcyjne pszczół mogą być pełniej wykorzystane (P e m i a n o w i c z
1953, G r Q m i s z 1958 a).

Celem. omówionych tu doświadczeń i obserwacji było z~alezienfe za-.
leżności wysokości zbiorów miodu z wczesnych pożytków (robinia) od
stopnia przygotowania ilościowego (liczebności rodziny) i jakościowego
(stosunek Ilościowy pszczół do czerwiu) rodzin pszczelich. .
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, : . MATERIAL I METOt>A ~

Badania przeprowadzono w latach 1959-61 w pasiece' Zakładu"Psz~el~
nictwa lS w Dąbrowieach k. Skierniewic. Objęto nimi łącznie 32 pnie
oraz poczyniono obserwacje nad pozostałymi pniami pasieki.

Zróżnicowanie w rodzinach liczby pszczół i wielkości czerwienia oraz
wzajemnego stosunku tych wartości osiągano w doświadczeniach przez
stosowanie różnych metod gospodarki,' pasiecznej: indywidualnego trak .•
towania pni, łączenia rodzin, oraz ograniczania matek w czerwieniu
przy pomocy krat odgrodowych;

Przeprowadzono porównanie między sobą następujących grup:
rodziny o dużej liczbie' pszczół (silne) - grupa "S"
rodziny z łączenia rodzin o małej liczbie pszczół (słabe) - grupa "LI"
rodziny z połącienia rodzin o średniej liczbie pszczół (Średnie)- grupa "La~'
rodziny o średniej liczbie pszczół z matkami odgrodzonymi kratą ~

grupa ,,0"
rodziny o średniej liezbie pszczół (średnie) - grupa "K" (kontrolna).

'; W grupach rodzin z połączenia zachodziły w trakciefrwania doświad .•
ezenla zmiany liczby matek, a stąd w zasadzie i liczby rodzin.Zmniej-
szala się ona o połowę w końcowej fazie doświadczenia. Prowadziło to
w tycI) grupach albo do zmniejszenia o połowę liczby powtórzeń - rodzin
pszczelich w grupie, albo' też wymagało przy zakładaniu doświadczenia
zwiększenia ich dwukrotnie w porównaniu do grup pni silnych i średnich.
zarówno w jednym jak i drugim wypadku interpretowanie wyników w od-
niesieniu do rodziny' pszczelejTprzeciętnie dla jednego obiektu badań)
uważano. za niewystarczająco sprecyzowane i nieporównywalne pomię-
dzy grupami. Stąd przy analizowaniu wyników zaistniała konieczność
posługiwania się wyjściowymi danymi, które' odnosiły się do całych
grup -rojów, '
. Doświadczenia zakładano jesienią roku poprzedzającego sezon, w któ-·

rym przeprowadzano obserwacje. W roku' 1959 ścisłymi badaniami objęto
12 rodzin, podzielonych na 3 grupy po 4 rodziny. Były tógrl,lPY ;;LI",
"La" oraz "K". Rodziny grupy "LI" zimowały po dwie w jednym ulu.
W pozostałych grupach każda rodzina zajmowała zimą oddzielny ul.
W skład poszczególnych grup dobierano rodziny o podobnej sile.
:",W·roku 1960 'doświadczenie' powtórzono nieco w zmienionym układzie

grup. Wprowadzono grupę pni' silnych ("S"), natomiast grupę łączonych
. o sile średniej ("Lz") wyłączono z doświadczenia ze względów technicz-
nych (niedostąteczna pojemność uli, którymi dysponowała pasieka), Grupy
"S" i "K" liczyły według startu' wyjściowegopo 3 -rodzińy.ra grupa "LI" -
B'rodzin. .

W roku 1961: zastosowanoogranicsante matek w czerwieniu 'przez od-.
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gradzanie ich kratą. Grupy "Ku (kontrolna}' i;,Occ (doświadczalna) liczyłj
po 3 pnie każda. . '. .

Pszezoły, na których przeprowa.d20rio. doświadczenia, należały do .ras~
krajowe.- J959 r., FI mieszańce włoskie z krajowymi -1960r~~ szare
kaukaskie hodowli Zakładu Pszczelnictwa IS - 1961 r.

W badaniach brano pod uwagę: ilość wyhodowanego czerwiu, stan
liczebny pszczół, wysokość zbiorów miodu i stan ilościowy· zapasów
w gniazdach.

Pomiary czerwiu przeprowadzono w odstępach 21 dniowych; w 1959
roku -kiokrQtnie. poczynając od dnia 23. III., w roku 1960 ze względu
na niesprzyjającą pogodę dwukrotnie - dnia 13.V. i 1. VI., a w roku
1961 - czterokrotnie; pierwszy pomiar dnia 3. V. Dokonywano je przy
pornocy linii -o' podziałce centymetrowej. Mierzono szerokość i wysokość
powierzcluii plastra zajętej przez czerw. Następnie obliczano ją w dcmJ

korzystając z wzoru na powierzchnię elipsy.
Liczebność rodziny określano' w kg żywej wagi pszczół, na podstawie

pomiarów czerwiu przy założeniu, iż przeciętny wiek pszczoły. wynosi
. 42 dni, a na l kg wchodzi ich 10.000. Przyjęto, że z l dcm- czerwiu wy-
gryza się' 400 pszczół (z jednej strony plastra). Pszczoły w wieku 21-42
dni .określano jako "lotne'~. Przy charakteryzowaniu liczebności rodziny
według stanu wyjściowego posłużono się podaniem liczby ramek, które
.obsiadywały pszczoły.

Zbiory miodu oznaczano oddzielnie z każdej rodziny przez ważenie
piastrów przed i po wirowaniu. Stany zapasów miodu w gnieździe okre-
ślano. szacunkowo, Przeprowadzono trzykrotną ich ocenę: jesienią przy
zakładaniu doświadczenia, po przezimowaniu ~ po odwirowaniu miodu.
Produkcję miodu obliczano odejmując. od ilości miodu ódwirowanegę
i pozostawionego w gniazdach po wirowaniu zapasy. p;ozostałe po prze-
zimowaniu oraz uwzględniając zmiany w zapasach jakie zaistniały w trak-
cię doświadczenia przez dodanie 'lub odebranie miodu w plastrach.

Łączenie .rodzinjak i odgradzanie matek dokonywano każdego sezonu.
na kilka' dni przed przypuszczalnym. terminem zakwitnięcia akacji. Mió4
odwiroWywano na przełomie miesięcy czerwiec-lipiec, kiedy to ul na wa~
dze niewykazywał przychodu. Doświadczenia w poszczególnych sezonach
likwidowano po miodobraniu. W niektórych tablicach nie podano danych
odnośnie doświadczenia z 1961 r., ze względu na niekompletne notatki.

WYNIKI
WARUNKI I PRZEBIl'.!G DOSWIADCZENIA

W okolicach pasieki; yv której założono doświadczenia, znaczniejszy
wziątek według wskazań ula na. 'wadze występował w okresie wiosennym,
Po dóśĆ'9bfitym .kwitnieniu sadów i mniszka' następował okres bezpo-



żytkowy aż do zasadniczego wziątku, głównie robinii akacjowej, maliny
i wyki ozimej. Najwyższe dobowe przybytki ula na wadze, które noto-
wano w okresie kwitnienia robinii akacjowej, mieściły się w granicach
1,0-2,0 kg (ryc. 1).
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Ryc. 1. Dzienne zmiany wagi ula kontrolnego w pasiece Zakładu Pszczelnictwa
w Dąbrowieach k. Skierniewic - rok 1959

Daily weight changes of the scale hive in the apiary of the Bee Culture Dept.
at Dąbrowice near Skierniewice - year 1959

Z sezonów pszczelarskich 1959-61 najpomyślniej dla zbiorów miodu
wypadł rok 1959. W dwóch pozostałych sezonach niesprzyjająca pogoda
utrudniała pracę pszczół w polu. Ponadto w 1961 r. zawiodła akacja.

Pogoda latem roku 1960 sprzyjała większemu niż zwykłe rojeniu się,
Nastroje rojowe przejawiały się szczególnie wyraźnie w rodzinach grupy
"S" (silne) i grupy "L1". Nasilenie ich jednak wypadło w zasadzie już po
głównym pożytku. Stąd też nie mogły one zaważyć istotnie na pracy
pszczół nad gromadzeniem miodu.

Łączenia rodzin dokonano w roku 1959 - dnia 25.V., w roku 1960 -
1. VI., kraty odgrodowe w 1961 r. założono dnia 5. VI.

OMOWIENIE OGOLNE WYNIKOW

Przy-zakładaniu doświadczenia rodziny w ramach każdej z grup były
wyrównane pod względem siły. Pomiędzy grupami rodziny różniły się
jednak liczbą pszczół. Stąd też liczba pszczół w poszczególnych grupach-
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suma liczby. pszczół z rodzin wchodzących w skład grupy - była różna
(tab. 1).

Poziom czerwienia matek w każdej z grup kształtował się odpowied-
nio do ich wyjściowych liczebności. Grupy o większej liczbie pszczół
wychowały do głównego' pożytku większą ilOść czerwiu. Toteż w okre-

Tabela t

Wyjściowa siła grup rodzin określana liczbą ramek (dane dla grup)
Starting strength of the colony groups determined by number of combs (data for groups)

Grupa pni
Group of colomes

Wyszczególnienie Rok średnie silne łączone słabe łączone średnie
SpeciilCation Year ' middle strong strong 2 smalI united 2 rniddle 'Strong

united
K" S" "Łt" I "Ł2".. ..

[
"-_ .._-_._----

i
Liczba matek w grupie I 4 41959 4 -
Nu:nber of queens in the
group i 1960 3 3 6 -
Liczba ramek w grupie 1959 21 - 13 21
Number oC frames in the
group 1960 18 23 24 I -

siepożytku głównego te grupy dysponowały odpowiednio większą liczbą
pszczół (ryc. 2).

Po dokonaniu łączenia rodzin "Ll" i ,,~" zaszły ilościowe zmiany
w czerwieniu. Zmniejszyła się do polowy liczba czerwiących' matek. Stąd

1959ł 1960r. 1961r:

.,'"''----------''
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Ryc. 2. Ilość pszczół w grupach po 21 dniach od łączenia. Grupa rojów: "K" '-
średnie, "S" - silne, "Łl" - łączone' słabe, "Łz" - łączone średnie, "O" - z kra-

tą odgrodową
Numberof bees in groups - 21 days after uniting, Group of colonies: "K" -
middle strong, "S'" - strong, "Łl" - 2 small united, "u" - 2 middle strone

united, ,;0" with queen excluder

; - Psźezein1cze zeszyty naukowe nr S
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też·odpowiednio zmalałIt.preyrost ilości czerwiu (ryc. 3). Wyraźnie to się
zaznaczyło już w pierwszej dekadzie po połączeniu (ryc. 4). W tym' okre- .
gie Iiczaapsżczół, jaka wypadała na 1 larwę, w grupach kombinacji złą"
ezeniem wzrosła z około 2 na 6,8 i 8,6. Grupa "K" (kontrolna) podobnych
proporcji nie; osiągnęła nawet .po upływie dalszych ,9 dni, gdy' w tym
czasie dla grupy "LI" stosunek czerwiu do pszczół wynosił 1 : 7,8. Ogólnie
w okresie 21 dni po łączeniu pszczoły każdej z obu grup z łączeniem ro-
dzin' w porównaniu do grupy kontrolnej wychowały dwukrotnie mniej
czerwiu (ryc. 3).:.Szczególnie wysoka wartość stosunku liczbowego pszczół
do czerwiu otwartego w grupie "L2" była następstwem obrrlżenia czer-
wienia w jednej z rodzin tej grupy, na skutek przejawienia się nastroju
rojowego.
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Ryc. 3. Ilość czerwiu i robotnic w grupach rodzin łączonych w po-
równaniu do grupy kontrolnej - 1959 r. Grupa kontrolna (rodziny
o średniej sile) - "K", grupa łączone słabe - "LI", grupa łączone
średnie - "L2". Linią przerywaną oznaczono czerw, linią ciągłą -
pszczoły. Grupę kontrolną. przyjęto za O. Linia przerywana piono1wa-

. data łączenia rodzin
Number.of brood and workers in groups of colonies - united .in com-
parison to. the check group in year 1959. Check group (eolonles of
middle strength) - "K", grou·p:.united small colonies - "LI", group:
united middle strong .colonles ..,-."Lz". Broken line means brood,un-
broken line -bees ..The. check group wasaccepted as O. The vertical

broken: line means dates of colony uniting



Podobne w-yniki'w zmniejszeniu ilości wychowanego czerwiu Uzyskano
-przy stosowaniu kraty odgrodowej. W doświadczeniu z 1961 r. rodziliY
z matkami 'odgrodzonYmi wykarmiły w okresie pożytku przeciętnie po
:12.800 larw; gdy rodziny bez ograniczenia czerwienia po 26.800 larw ..
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Ryc. 4. Stosunek liczbowy pszczół do czerwiu otwartego (w wieku
3-9 dni) 'po połączeniu. Linia ciągła --. rodziny o sile średniej. linia
przerywana -, rodziny słabe łączone, linia kropkowana - rodziny

średnie. łączone
Relation of bees to open brood (3-9 days old after) uniting. Unbro-
ken - strong colonies, broken - two small colonies united, dottel

line - two middle strong colonies united

Łączenie rodzin jak L stosowanie kraty odgrodowej prowadziło do
zmniejszenia poziomu czerwienia w grupach. O ile jednak przy kracie
odgrodowej osiągano tylko ograniczenia czerwienia i skomasowanie go
na mniejszej liczbie ramek,to w wypadku łączenia rodzin działały jeszcze
innemomenty, niemniej istotne dla gromadzenia, miodu.

--------------------------------~- -~--------
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Po zabiegu ,lączenia.naa~o Zinrli~eme;'\o,' ~wę ;,~py:~;
'Wpra~e ogólna liczba pszczół w grupie nie·triliem~a;Się,:ale' s~d~y
<,się·na nią pszczoły z rodziny odWuktótqie Wię~ęj'<'siie nłz;';'Prt~"po;-
łączeniem. Nawet w 1959 r.rodzinYgrupY··""L1"; która me .dorównyWała
ogólną liczebnością pszczół grupie' kontrolnej (ryc. 2,3), w okresie po-
żytku przewyższały siłą jej rodziny przeciętnie o 2,5 kg, w tym o 1,0 kg

r pszczoły lotnej. W roku 1960 uzyskano przez połączenie rodzin o sile
przeciętnej 7,9..kg pszczół (lotnej pszczoły - 2,7 kg), wobec Ś,6 kg (lotnej:
2,1 kg) dla rodzin z grupy, kontrolnej. Przewaga w sile dawała rodzinom
powstałym z połączenia większe możliwości w gromadzeniu miodu.' 1)0..

tyczyło ono nie tylko - zgodnie z badaniamiT.a r a n o w a (1952) - abso-
lutnych zbiorów z rodziny al~ i stosunkowych na l kg żywej wagi pszczół
(tab. 5). Z grup o podobnej ilości pszczół - sumie z rodzin tworiących
grupę - większe możliwości w gromadzeniu miodu miały W, kt6r~ liczyły
mniej rodzin. Poza tym skoncentrowanie pszczół w rodzinach łą~nych
sachodztło równolegle ze zmniejszeniem ilości czerwiu w grupie; Obni-
'żenie czerwienia w grupie "LI" i ,,~" było tak znaczne, że nawet prze-
ciętne dla rodzin, których liczba w grupie po łączeniu zmniejszyła się
o połowę, wypadły "niższe od uzyskanych dla rodzin kontrolnych. Ro-
dziny z połączenia w J959 r. o sile - zależnie od grupy - 7,6 kg i 10,2 kg .'
pszczół w okresie pożytku miały czerwiu 78,6 dcmś i 61,2 dcmś, gdy 5,1-
kilogramowe rodziny traktowane indywidualnie - 94,3 dems, Korzystne
dla rodzin łączonych zróżnicowanie stosunków Ilościowych pszczół do'
czerwiu, istotnego w produkcji miodu, aż nadto widoczne.

Najwięcej miodu. odwirowano od grup rodzin łączonych (grupy "LI"
i "Lz"); Dały one - w zależności od roku i grupy - 1,4-2 razy większe
zbiory miodu w porównaniu do grupy kontrolnej (tab. 2). Tych różnic
w zbiorach miodu nie tłumaczył wyłącznie korzystny, w okresie pożytku
stan liczebny pszczół grup z łączonych rodzin (ryc. 2). Tylko w 1960 r.

Tabela 2

. Zbiory miodu w grupach rodzin doiwiadczalnych.(dane dla grup w kg)
Honey yield in groups of colonieś (kg, per 1 groupe)

Grupa pni - group oC colonks

irednie silne łączone słabe ~czone ,uednie z kral4 odgro-
Rok. middIe strong strong 2 small united .2 middIe strollg do~
Ycar united wilh quceD

Cllduder (cbecks)
",1(." S" ,ł." I ,~" O"- I .. , 1 ..

I ,

I1959' 21,1 - 27,0 .29,1 -
1960 27,1 45,S 55,0 -' '-
1961 16,1 - - - 37,9

1'00



grupa "Ll" osiągnęła o 42'/0 większą liczbę pszczół niż grupa "K" (kon-
trolha), Natomiast grupy "Ll" ~ LJ": w 1959 r.;mialY 75% i 102% stanu
'lici:bowegopszc:zól grupy "K", którą jednak P,heWytszały w ilości miodu
odwirowanego o 28% i 38%. Podobnie i~w 1961 r.grupa "O" dała
'237% zbiorów miodu w porównaniu do grupy "K", jakkolwiek obie te

".grupy w zasadzie nie różniły się liczbą pszczół w okresie pożytku,
Osiągnięcia produkcyjne, jak widzimy, nie tyle wiązały się ze stanem

liczbowym pszczół w grupach, ile zależały od korzystnego stosunku licz-
bowego robotnic do czerwiu. W miarę powiększania proporcji wzrastały
zbiory miodu.

W pasiece Zakładu Pszczelnictwa IS w Dąbrowieach przeprowadzono
.również i poza doświadczeniem łączenia rodzin na pożytek z robi-nii aka-
cjowej oraz ograniczano czerwienie przy pomocy kraty odgrodowej. Przez
.stosowanie tych zabiegów zawsze otrzymywano pozytywne wyniki
w zbiorach miodu (tab. 3. Szczególnie wyraźnie zaznaczało się, że rodziny

Tabela 3

Zbiory miodu z pasieki w Dąbrowicach wg siły rodzin i metod gospodarki (dane na 1 rodzinę w kg)
Honey yield in the apiary at Oąbrowice according to the strength of colonies and method of management

(kg per 1 colony)

--
1959 1960 1961

W yszczeg6lnieuie licwa pni liczba pni liczba pniSpecification number of wiory number of zbiory number of zbiory

colonies honey yield colonies honey yield colonies honey yield

Rodziny traktowane indywidu-
alnie:

,

Colonies managed indyvidually: ,.

a) ramek Wiomą: 5-6 12 4,96 3 1,93 3 5,37
5-6 combs in the spring

b) ramek wiosną 7-9 3 4,53 14 8,34 - -
7-9 combs in the spring

Rodziny z połączenia dw6ch
rodzin 10 12,99 3 18,33 - -

Colonies created by combinig of
2 small colonies .

Rodziny z kratą odgrodową 3 11,87 - ~ 3 .12,63
Colonies with queen excluder

zimujące na 4-5 ramkach typu Dadana traktowane indywidualnie, na
ogół 'nie gromadziły tyle miodu, aby można było go wirować. Natomiast
rodziny tej samej siły, łączone po dwie na pożytek robiniowy miały
wcale pokaźny udział w miodobraniu,
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(, . ' ,

Poszczegól9,e ,grupy osiągnEfły na okres pożytku różne stany liczbowe
pszczół. O ich wielkości decydowała ilość wyhodowanego czerwiu przed
pożytkiem. Było go więcej w tych grupach, które dysponowały przyza:-
kładaniu doświadczenia większą liczbą pszczół, a więc w zasadzie skł~'
dały się z rodzin silniejszych. Nie stwierdzono jednak prostej zależności
.między ilością czerwiu a wyjściowym stanem liczbowym rodzin. Rodziny
sl~be;przeZll1aczone w doświadczeniu dołączenia (grupa "LI" l ,,~"),wy:"
chowały stosunkowo więcej czerwiu niż rodziny średnie z grupy "K"
i silne z grupy "S". Wykazały się więc one intensywniejszym rozwojem
(tab, 4). Na początku maja,' w okresie wymiany zimującej pszczoły na

T~bda 4

Wska:źirlki intensywrtoki rozwoju i zbiorów miodu w stosunku do siły wyjkiowej rodzin - dane'na 1 ramkę
(w grupie) stanu wyjściowego

Indicators of the development intensivity and honey yields in relation to the starting strength ofthe colonies -
d;ta per 1 comb of the starting -situation in the groups

Wyszczególnienie
Specification

, GnI~,pni

"~~~~'L,~~ Gro_c;~~~~~:ro__lorn~,'_~__ ~~:,i_~,'_'~__'_'
silne

strong

Rok
Year

1,00
1,51 1,97

2,08
2,29

średnia
middle strong

! "KU

,ączonc słabe ł~czone średnic
2 small united 2 m1ddlc strona

united
,~tł~",,...

1,39

0:;' ". ,

132 , 156Liczba jajeczek składanych,
W ciągu doby na początIci;('

maja
Number of eggs layed du-
ring 24 hours in the begin-
ning of May
Dość pszczół 21 dni
po połączeniu w kg
kg of bees 21
days after unitig
Zbiór miodu w kg
Boney yield in kg

1959 ,107

136
;

~;o ." . ,

172

\

1;16
0,98

0,98

1960 149

młodą, liczba składanych dziennie przez matkę jaj~ek w przeliczenlu
na 1 ramkę była u nich najwyższa. Dla utrzymania wysokiego poziomu
czerwienia prawdopodobnie sprzyjały korzystne warunki termiczne, które
były wynikiem sąsiadowania dwóch rodzin w jednym ulu (W a w r y n
1952, G r o mi s z 1962). Wirezultacie jednak stan liczbowy pszczół rodzin
.przeznaczonych do łączenia, a stąd i grup "Ll" i "L2", w okresie od wio-
sny do wystąpienia głównego pożytku wzrósł. w Większym stopniu niż
u rodzin średnich - grupa "K" - i u rodzin silnych- grupa .,S".

,i02

1959
1960

0,%
0,93'

1959
1%0



Skutkiem, zmian" jakościowych i' ilościowych w rodzinach .'grupy "Ll'
i ,~" po zabiegu, łączenia, 1 kg pszczół z tych grup był w stanie dać
zbiory miodu wynoszące 136-170% zbiorów 1 kg pszczół grupy "KI< (ro-
dzinyo sile średniej, tab. 5). Nieznacznie tylko w tym względzie ustępo-
wały pszczoły rodzin słabych łączonych rodzinom silnych (grupa "S").

Tabela 5

Wskaźniki produkcyjne w poszczególnych grupach w przeliczeniu na 1 kg pszczół z okresu pożytku
Production indicators in groups per 1 kg of bees from the honey flow time

" Grupa pni
Graup oC colonies

I :', I
średnie łączone łączone z kartą

Wyuczegółnienie Rok middle silne słabe średnie odgrodową
Specification X'ear strong strong 2 smali

united 2 middle with queen
'1,. strong excluder

I K" S" "Ł1"
united.. "Ł2" O", ..

Zbi6r miodu w kg 1959 1,05 - 1,79 1,42 -
Honey yield in kg 1960 1,63 2,57 2,33 - -

1961 1,49 - - - ,3,76
Produkcja miodu 1959 1,81 - 1,20 0,70
Honey ptoduction ił) ,kg 1960 1,28 2,16 1,00 - -
ZużyGic-ćpaa6w'zimą w kg 1959 1,71 - 2,03 1,09 -
Store consumption in winter in ,

kg 1960 0,95 0,83 0,85 - -
;

W prseliczeniu na 1 ramkę stanu wyjściowego z grup, "LI" odwirowano
miodu ,1,4-2,1 razy więcej niż w grupie "K" (tab. ,4).

W produkcji miodu wskaźniki ha l kg żywej wagi pszczół wypac;lły
naj niższe dla rodzin słabych (grupa "LI", tab. 5). Było to poniekąd zro-
zumiałe, gdyżpstczoły z rodzin silnych, dysponujące wczesną wiosną
stosunkowo znaczną liczbą zbieraczek, mogły w tym okresie wykorzy-
stać zasoby nektaru w większym stopniu niż rodziny słabe, które zyły
przede Wszystkim kosztem zapasów pozostałych po zimowli.

Zróżnicowanie wielkości produkcji miodu pomiędzy grupami było niż.•.
sze gdy obliczano ją dla całych grup - suma z rodzin - a nie w stosun-
ku do 1kg pszczół żywej wagi. Grupy, które wyróżniały się większą
Iiczebnością pszczół (np. w 1960 r. "K" - 16,7 kg i"LI" - 23,6 kg, ryc. 2)
przy zbliżonej, produkcji miodu ("K" ,....21,3 kg, "Ll" - 23,8 kg) wyka-,
zaly mniejsze wskaźniki przy. przeliczeniu jea' na l kg pszczół ("K":
5;1 Jcgj"LI" ...••4,0;kg, tab. 5); .
•'Miód. odwirowany zajmował w poszczególnych grupach różną poz~ję

lOS
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w produkcji miodu. W grupach ;,S", "LI" i "L2" odwirowano stosunkowo
więcej miodu niż w grupie "K". W zasadzie we Wszystkich grupach na-.
kłady W zasobach-pokarmowych ,dla przezimowania pszczół tprzygoto-
wania ich do wykorzystania głównego pożytku przewyższały ilościowo
zbiory miodu. Na l kg odwirowanego miodu wypadało wroku 1959 i 1960
dla pni o sile średniej 2,5 kg i 1,5 kg, dla silnych - 1,0 kg i dla "łączo-
nych" - 1,7-1,5 kg i 1,1 kg zapasów, na których po uwzględnieniu
zmian wiosennych, zimowały pszczoły.

Tabela 6

Ilość pszczół lotnych (wiek 21-42 dni) w rodzinach łączonych (21 dni po połączeniu) oraz w rodzinach
średnich i silnych

Number of field bees (21-42 days old) in united colonies (21 days after combing) and in middle strong
and strong colonies

Pszczół w kg
Rodziny pszczele ka ot bees

colonies
6.V 26.V 23.VI

,'------

Średnie (kontrolne) 0,14 0,36 1,51
Middle strong
Łączone słabe 0,30 0,53 2,48
2 smalI united
Łączone średnie 0,27 0,75 3;01
2 middle strong united
Silne 0,47 0,88 2,69
Strong

Małe stosunkowo ilości odwirowanego miodu z grup rodzin, które trak-
towano indywidualnie, tłumaczy się częściowo dui:ymi zapasami 'miodu,
które pozostały w gnieździe po wirowaniu. W roku 1959 wynosiły one
dla grupy "K" - suma z rodzin - 33,8 kg, gdy dla grup "LI" -- 6,6 kg
i "L2" - 6,0 kg. Podobnie w roku 1960: grupa "K" - 18,9 kg oraz grupa
"S" - 23,1 kg, gdy grupa "LI" - 9,7 kg. Ilość i układ czerwiu w rodzi-
nach traktowanych indywidualnie nie pozwalały na odwirowanie miodu
w takim stopniu jak w grupach z łączeniem rodzin i z kratą odgrodową.
Dlatego też rodziny o sile średniej wykazały się dość wysoką absolutną
produkcją miodu, zarówno na 'grupę jak i przeciętnie rui. rodzinę (tab. 7),
oraz stosunkową w odniesieniu do liczby pszczół grupy (tab. 5), przy
równocześnie małych ilościach odwirowanego miodu. .

Miód pozostawiony w gnieździe po wirowaniu był praktycznie stracony
dla pszczelarza. Tylko w nielicznych wypadkach- obserwacje z pasieki-
można było przeprowadzić dodatkowe wirowanie po, wyjściu czerwiu, ale
uzyskiwano miodu niewspółmiernie mało w porównaniu do pozostawio-
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Tabela 7

Osi~~cia produkcyjne w poszczególnych grupach rejonów w przeliczeniu na 1 matkę wg stanu
wyjściowego

Produetlon in groups per 1 qeen of. the starting situation

Grupa pni
Group of colonies

•
Wyszczególni~e, ~ok

średnie silne łączone łączone z kratą

Specification Year middle -strong słabe średnie odgrodową
strong 2 smali 2 middle wiili queen

united strong exc\uder
K" united-- ", , S" .,Łt" ~" :,.0"" , ..

Liczba ram~k: wg stanu wyjścio- I Iwego 1959 5,3 - 3,3 5,3 -
,--- ---,,--

Number of Irames of ehe starring 1960 6,0 7,7 4,0 - -,
situarion

•
Maksymalna liczba jaj ~kładanych

w ciągu doby 1959 1685 - 1210 1504

Maximal number of eggs Iayed 1960 1915 2112 1245 - ~
during 24' hours -_.-

Dość psżcz6121 dni po połączeniu
w kg 1959 5,05 - 3,78 5,12 -'

j

Kg of bees 21 days after uniting 1960 5,56 5,87 3,94 - -
,

1961 3,60 - - - 3,36

Zużycie zapasów zimą w kg i959 8,63 - 7,68 5,58 -,
Stare consumption in winter in kg 1960 5,30 4,90 3,33 - - -
Zbiory miodu w kg 1959 5,28 I - 6,75 7,28 -

-
9,17

r
Honey yicld in kg 1960 9,03 15m - -

1%1 5,37 - - - I 12,63

Produkcja miodu w kg 1959

I
9.13 - 4,55 3,60 -

I

Honey production in kg 1960 7,10 I 12,67 3,97 - -,

, nych W gnieździe zapasów. VI międzyczasie uległy one uszczupleniu. Do
szybszego spożywania zasobów' po pożytku przyczyniły się w pewnej
mierze pszczoły, których liczba w rodzinach traktowanych indywidual-
nie była dość' wysoka.

, Łączenie rodzin lub stosowanie kraty odgrodowej powodowałozmniej-
szenie nadmiaru 'pszczół po pożytku. Wprawdzie rodziny uzyskane z po-



łączenia po około' 40 dniach od tego zabiegu posiadały jeszcze więcej
pszczół niż rodziny średnie traktowane indywidualnie (1959 r.: 8,2-8,8 kg
i 7,g kg), ale w odniesieniu do grup t~ drugie WSkMywaly 1700k licz~
ności pszczół rodzin łączonych (ryc. 3). .

Wyniki w zbiorach miodu, jakie uzyskano w doświadczeniu, wiązały
się w pierwszym rzędzie z silą rodzin i ze stopniem ich przygotowania
do korzystania z wziątku. To przygotowanie wyrażał stosunek ilościowy .
pszczół do czerwiu w okresie wziątku. W normalnie rozwijająeej się 1"0-

.dzinie pszcżelej aż do szczytowego momentu rozwoju liczbowego, wy-
gryza się pszczół mniej niż matka składa jajeczek w tym samym okresie
czasu. W miarę zmniejszania się rozpiętości między tymi dwoma wielko-
ściami, aż do zrównania się ich i odwrócenia stosunku, rodzina osiąga
stopniowo korzystniejszą dla zbiorów miodu wewnętrzną strukturę jako-
ściową. Dlatego porównanie przyrostów pszczół i czerwiu w rodzinie
informuje w pewnym stopniu o przygotowaniu produkcyjnym jakie ona
osiągnęła w danym okresie swego rozwoju.

W rodzinach łączonych zachodziły zmiany w przygotowaniu produk-
cyjnym, ale były one niejednakowo korzy.stne bo zależały od daty łącze-
nia. Rodziny słabe i średnie, łączone w okresie ich silnego rozwoju nie
zyskiwały na przygotowaniu produkcyjnym. Wygryzało się bowiem
pszczół mniej niż matka składała jajeczek.

Na ryc. 5 przedstawiono stosunki liczby wygryzających się pszczół do
liczby składanych jajeczek, jakie zaistniałyby w rodzinach łączonych po
okresie 21 dni od daty łączenia tzn. dane odnoszące się do np. dnia 6. V.
dotyczą rodziny, która powstała z połączenia w dniu 14. IV. Widzimy,
że dopiero przy łączeniu dnia 26. V.,. jak robiono w doświadczeniu, sto-
sunek ten osiągnął wartość większą od jedności. Jednak nieznacznie tylko
był wyższy od podobnych stosunków obliczonych dla rodzin, które uwa-
żano za silne (zimowały na 10 i 7 ramkach). Wszystkie wcześniejsze ter-
miny łączenia jakkolwiek wypadały korzystniej w' porównaniu do rodzin
o sile średniej, traktowanych indywidualnie, nie dawały przewagi nad
rodzinami silnymi. Stosunek ilościowy pszczół do czerwiu był podobny
u rodzin połączonych jak i u' rodzin silnych, ale na skutek większego
stanu liczbowego pszczół (tab. 6) te drugie przedstawiały wyższą war-
tość produkcyjną. Łączenie rodzin dopiero w końcu maja, na pożytek
z akacji, dawało pewne rezultaty, nieznaczne jednak w stosunku do ro-
dzin silnych (tab. 2).

W doświadczeniach z lat 1959-61 na 1 matkę według stanu 'wyjścio-
wego, zimującą w rodzinie 3-4 ramkowej grupy "Ł1" wypadało iodwiro-
wanego miodu więcej niż w rodzinach o sile średniej (5-6 ramek'<- ,gru-
pa "K"), pomimo że te drugie na okres' pożytku wychowały więcej
o 33-41 % pszczół.ątab. 7). Zbiory miodu z-rojów łączonych .bYły zatem
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przeszlodwa razy wyższe od zbiorów z rojów niełączonych i to nawet
wtedy; gdy łączono roje słabe. Natomiast roje powstałe z połączenia
dwóch rojów równych siłą rojom kontrolnym, dały 2,8 razy więcej. od
nich miodu.

-~
~t:
~ O-L~-------------r-------------r-------------r-------------'

23.'UI U.IV
Dat, pomiD./WI czerwiu - I'(Jk1959..

6.Y 26. V
DDtes ar braad neasuring

2J.f/

Ryc. 5. Stosunek liczby wygryzających się pszczół do liczby składanych jajeczek
"'IN rojach średnich, silnych i w rojach z połączenia (21 dni po łączeniu) w zależ-
ności od daty łączenia. Roje: "K" - o sile średniej, "S" - silne, "Ll" - łączone

słabe, "Lz""- łączone średnie '
Relation of the emerging bees number to the number of layed eggs in the colo-
nies middle strong, strong and united (21 days after combining) according to the
dat e of combining.' Colonies "K""- middle strong, "S" - strong, "Ll" - twe>

smali united, "Lz" - two middle strong united

DYSKUSJA

" Osiągnięcia w zbiorach miodu, jakie uzyskano w doświadczeniu na
skutek łączenia rodzin, potwierdzają na ogół pozytywne wypowiedzi o tej
formie gospodarki.

W doświadczeniach w ZSRR (G o ł o w n i a 1954 i inni) i Rumunii (B a-
r a c i S a n d u l e a c 1961) uzyskiwano dobre wyr.iki przez łączenie
z rodzinami podstawowymi odkładów uformowanych z nich wiosną. Dla
wykorzystania wczesnych :pożytków (do robinii akacjowej włącznie)
w naszych :warunkach klimatycznych. odkłady należy formować w po-
przednim roku. Wprawdzie zwiększa to zużycie zapasów (rodziny pod-



stawowe + odkłady) w okresie zimy i wczesnej wiosny, ale w stosunku
do zbiorów miodu jest ono mniejsze niż w rodzinach o sile średniej trak-
towanych indywidualnie.

Prawdopodobnie zimowanie rodzin po 2 w jednym ulu obniża zużycie
pokarmu. Rodziny takie znajdowały wczesną wiosną lepsze warunki ter-
miczne (Wa w r y n 1952), korzystne dla intensywnego czerwienia (G r 0-

m i s z 1962).
Pojemność typowych uli, 15-17 ramowych Dadanów i warszawskich

poszerzonych, dla zimowania dwóch rodzin i rozwoju po chwili połącze-
nia jest niewystarczająca (G r o m i t'! z 1958 c), a w każdym' bądź razie,
jeżeli w następstwie nie doprowadza do rójki, to zmusza pszczelarza do
utrz.ymania rodzin zbyt słabych. Taki stan rzeczy jest niepożądany tak,
z racji obniżenia możliwości produkcyjnych pszczół, jak i zewzględ.ów.
profilaktyczno-sanitarnych. Rodziny słabe są bowiem narażone. w więk-
szym stopniu niż rodzinysilne na zaatakowanie przez Nosema apis (P o ł-
t i ew 1957) oraz na ujemne skutki działania tej choroby. (D e m i a n o-
w i c z i W a w r y n 1948).

D e m i a n o w i c z (1953) zaleca łączenie rodzinna pożytki silne i krót-
kotrwałe. Wydaje się, że można uzyskać dobre rezultaty i przy pożytkach
mniej obfitych. Zwiększa się tylko poważnie ryzyko wystąpienia rójek,
o czym D e m i a n o w i c z również wspomina. Przypuszczalnie i pożytki
dłużej trwające mogą być racjonalnie wykorzystane przez rodziny łączo-
ne. Zwiększenie bowiem możliwości w gromadzeniu miodu w· tych ro-
dzinach przeciąga się do' około 40 dni od daty łączenia. Rzeczywiste [ed-
nak korzyści wynikające 'Z łączenia 'Osiągasię w 2, 3 i 4 tygodniu po po-
łącZeniu (G r o m i s z 1958 a, b).

Otrzymane wyniki z doświadczeń w całej rozciągłości przemawiają na
korzyść kompleksowego ujęcia gospodarki pasiecznej, której to pojęcia.
wprowadził D e m i a n o w i c z (1955). Sezonowa zmienność liczby rodzin
z czerwiącymi matkami w pasiece, zależnie od konkretnych aktualnych
zadań, wyrażających się wykarmianiem dużej ilości czerwiu czy' też
sprawnością w zbieraniu nektaru, prowadziła niewątpliwie do lepszych
rezultatów produkcyjnych jak i racjonalniejszego wykorzystania bazy
pożytkowej.

STRESZCZENIE WYNIKOW I WNIOSKI

1. Rodziny przeznaczone do łączenia,. siłą ustępujące rodzinom śred-
nim, wychowywały na okres pożytku robiniowego więcej o 6-21 %
pszczół w przeliczeniu na 1 ramkę stanu wyjściowego niż rodziny nie-
łączone o sile średniej. .
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2. Rodzina powstała z połączenia dwóch rodzin słabych (3-4 ramki
wiosną) lub średnich (5-6 ramek) przewyższała możliwościami produk-
cyjnymi rodzinę silną (7-10 ramek) tylko wtedy, gdy zabieg łączenia do-'
konywano nie wcześniej jak w drugiej połowie maja.

3. Najwyższą liczebność i najkorzystniejszy dla zbiorów miodu stosu-
nek liczby pszczół do czerwiu rodziny łączone osiągały około 21 dni po
zabiegu łączenia.

4. Pszczoły z łączonych rodzin o sile słabej zgromadziły na 1 kg ich
żywej wagi więcej miodu o 36-70% niż pszczoły rodzin średnich nie-
łączonych.
. 5. Zużycie pokarmu zimą i wiosną w przeliczeniu na 1 kg odwirowa-

nego miodu w rodzinach przeznaczonych do połączenia było mniejsze
o 40-70%" niż w rodzinach średnich (5-6 ramek po zimowli), których nie
łączono, oraz nieznacznie ustępowało rodzinom silnym.

6. Miodu odwirowano więcej od' tych grup rodzin, które w okresie
pożytku miały więcej pszczół oraz znaczniejszą przewagę. ilościową ro-
botnic nad czerwiem.

7. Szczególnie korzystny dla zbiorów miodu stosunek pszczół do czer-
wiu wystąpił w rodzinach łączonych. Było to wynikiem ograniczenia
czerwienia (w grupie rodzin) i zgromadzenia większej liczby robotnic
VI poszczególnych rodzinach.

8. Przez zastosowanie kraty odgrodowej ograniczenie czerwien,ia
została powiększona wartość stosunku liczbowego pszczół do czerwiu.

9. Regulowanie czerwienia i stanu liczbowego pszczół w rodzinach
przez zmienianie w sezonie liczby matek w grupie pni (pasiece) gospo-
darka kompleksowa - daje szerokie możliwości oddziaływania na wyso-
kość gromadzenia zapasów miodu w pasiece.

Wyrażam wdzięczność Panu Dec. dr Leonowi Bornusowi i Panu Pr%~~
dr Antoniemu. Demianowiczowi za cenne wskazówki przy opracowy-
waniu wyników doświadczenia. Serdecznie dziękuję również Panu Leo-
nowi Wesołowskiemu za pomoc w pracach pasiecznych przy zakładaniu
i prowadzeniu doświadczenia.
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nOIILITKA BbIHCHEHIDł 3ABHCHMOCTH ME,lJ;OIlPO.n~ lIACEKił
OT' KOJIWlECTBEHHOrO OTHOIIIEHIDI ME1KW PABO~'\G:[

H PACnJIO,lJ;OM

Pe310Me

MHXaJI rpOMHDl

B 1959-61 r. rrpoaeneao OIJbJThI~JIR BbIRCHeHHR3aBHCHMOCm.BblC~ J.le,u;oc6o-;
pa C paHHHX B3R'l'KOB(6eJlOH aKaqHH) OT KOJlH'łeCTBarrsea H paCIIJIo~a. B' CeMhIlX.:
Pa3JIH'łHe B 'łHcJle rrsen H BeJlINHHe pacnnona ~OCTHraJIOCb'npHMeHe~iE!K CJIe:zo..roIqHX.
npHelloB lT'łeJIOBOJK~eHHR:HH~HBHp;yaJIbHOe COp;epJKaHHe ceMeH pa3HOKCHJlbf,
OrpćlHH'łHBaHHe KJlaAKH JłHq pa3~enHTeJIbHbIMH peweTKaMH H coe~emte ceMeA
3m10uamHXB O,!{HOCeMeAHbIxH ~yceMeHHLIX yJIbHX. CPl4hH iIepe3Ję101!aHHble
B, ·p;ayceMeAHbIx yJlbJIX, yCTynaBWHe no cHJIe ceMbJIM cpewmx, 3KMOBaBlllHMOT-
,JleJIbHp, BOCDHTaJlHHa B3HTOKc 6CJIOH aKaqHH OT 6 p;o 21o/.60JIł>IIIe pałSoT~
B Itepecąe-rt! Ha l paMKY U'j:eJInocne aeceaaea peBH3HH, 'leli xoilTpo.rnn.le(1t O,!{Ho-
celleAm.Jx. yJIbllX). . . . ,

"CeMhH 06pa30BaHRbie coe~HeHHeM ~ByxcJIa6bD1: ceMeH (3-4 palPDł paaaeA
BecsoA) H,jJH CpeP;HHX(5-6 'paMoi) TOJIbKOrorp;a6bIJIH 60JIee ilp01tYKTHBłIld ąeM
secoep;iłHeHBble,. ·CHJll>HhreceMbJ( (7-.10 PaMOK), Kor~a HX coe~1IJIH nOCJIe20 JCQSł.

ne:

/



Bonsrue BCerO pa60THHI:l H CaMOe asrcoxoe KOnHąe<!'rBeHHOeHX OTHOWeHHeK 33"
HHThIMpaCnnO~OM gqe~KaM npHXO~HnOCh npH6nH8HTenbHO Ha 21 ~eHh OT ~MeH-
Ta coe~HHeHHH, Kor~aHa O~ He 3aneąaTaHHYIO nH'łmnty npHXOAHnOCbOT 7,78
no 28,37 pa60~ .. B HecoeAHHeHHbIX cesrsax B TO :ace BpcMSł 'łHcno pa50THIDl
paBHHnOCb TonbKO 5,03. OAHH Kr nąen B· coe~HHeHHblx ceMbSIX nan Ha 36-37%
MeAa 50nbwe, 'leM B. KOHTPQnbKbIX. (aecoeaaaeaasrx) ('eMhHX. OT ceMe~, KOTopble
B rrepaozte rnaaaoro B3SITKa HMenH 50nbwe rrsen li 50nbwee 'łHCneHHoe HX rrpe-
BOCXO~CTBOHa~ pacnnonon, OTKaąaHO -60JIbWe Me.zta.

HaHnyąWHe, oc06o 6naronpHSITHble AnSI c60pa Me,lla ycnm'lHH BblcTynalOT B CO-
e,llHHeHHbIX ceMbHX acnencrae OTHOCHTenbHoro OrpaHH'łeHHflB HHX SIiłL\cKna.lfiOł
H HaKOnneHHH pa50THHą

UPH npHMeHeHHH pa3~enJ.fTenbHO~ peurerxa peurarontee saaxeaae HMen TOJlbKO
nepBbI~ H3 3THX <i>aKTOpoB.

AN ATTEMPT TO FOUND THE CORRELATION BETWEEN THE PRODUCTION
OFTHE APIARY AND THE RELATION OF BEES NUMBER TO THE BROOD

Michał Gromisz

Summary

In the 1959-61 :;ear experiments were undertaken to determine the relation
ot honey production from erly honeyflow, to the relation of bees number to
brood. '

The diffirent bees number and brood amount in the colonies were obtained
by the following management: individual operatlon. of unequal strength colonles,
unłting 01- two colonles, and instriction the queen by queen excluder.

Thesmall colonies produced for the robinia honeyflow 6-21 % more brood in
comparance to the starting number of combs in the colonies than the colonies of
middle strength.

A colony created from the comblning of two small colonies (3-4 combs) or
colonies of middle strength (5-6 combs) exceeded a strong colony in honey pro-
duetlon only. when the combining was undertaken after the 20-th ot may.

The greatest bees number and the highest relation of bees to the brood was
- reached 21 days after uniting mainly 7,78-28,37 and 5,03 be es for l larva in

combined and individually managed colonies respectively.
l kg ot bees from combined colonies harvested 36-37% more honey than those

.from individually operated colonies.
The production of the extracted honey was higher for those groups ot colonies

which were richer in the be es number and with a eonsiderable predominance of
be es over brood.

This predomimonance was remarkable for the urrited colonies as a result of
• brood restriction and bees accumulation. In the colonies managed with tbe queen

excluder only the first factor took place. .


