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WSTĘP

Od dawną. stwierdzono, że hodowla wsobna wywołuje u zwierząt
obniżenieżywotnoścl potomstwa. M a c k e n s en (1951) wykazał, że przy
kojarzeniu pszczół w bliskim pokrewieństwie, część matek produkowała
w plastrach pszczelich' rozstrzelony czerw pomimo, że, matki składały

__jaja ..do wszystkich komórek. Dalsze badania M a c k e n sen a (1955)"
La id l a w a, G oni e s a i Ker ra O956) oraz H a c h i n o h e i J i m-
hu (1958) potwierdziły uprzednie spostrzeżenia oraz wykazały, że zja-
wisko to zachodzi czasem również w wyniku kojarzenia osobników nie-
spokrewnionych, Codziennie prowadzone obserwacje wykazały, że znikał
.czerw między trzecim a czwartym dniem po złożeniu jaja, czyli w' dniu
wylęgu larw. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że homozygotyczna

. _kombinacja pewnych alleli w zapłodnionym jaju wywołuje ich zamiera-
:;'/ .Ż:: nie, Uważano, że larwy nie wylęgają się z takich jaj i te ostatnie są
~' usuwane przez pszczoły z komórek plastra.

Wo y k e (1962) wykazał jednak, że jaja składane przez wszystkie
matki kojarzone w bliskim pokrewieństwie rozwijają się normalnie
i larwy wylęgają się. Następnie udowodnił, że nie jaja, lecz młode larwy
,znikały w ulu z komórek plastra najczęściej w ciągu sześciu. godzin po
wylęgu. Dalsze badania wykazały (Woyke 1963a, b), że te znikające
larwy były trutowe; W ten sposób udowodniono, że przy pewnym spo-
sobie kojarzenia, larwy trutowe mogą wylęgać się również z jaj zapłod-
nionych. Obserwacje prowadzone w specjalnie przygotowanych normal-
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PRZEGLĄD LITERATURY

Od dość dawna próbowano wychować pszczoły poza ulem. Umożli-
wiałoby to dokładne kontrolowanie warunków wychowu i pozwalałoby
na szcżegółowe obserwacje czerwiu. ,

B~ r t h o lf (1927) wyjmował z ula trzydniowe larwy robocze i prze-
trzymywał je w wilgotnej szalce Petriego w termostacie o temperaturze
35°C. Do karmienia Używał różnych węglowodanów, przy czym najlepsze
rezultaty uzyskał po karmieniu larw 50% roztworem cukru 'trzcfnowego.
Tak karmione larwy przeżywały około 60 godz. Zadna jednak nie prze-
ł .
poezwarczyła się. . .

Vel ic h (1930) wyjmował z komórek 4-ro do 5-ciodniowe larwy
i trzymał je w cieplarce. Larwy w tym wieku nie wymagały już karmie- .
nia .. Z mlodszych larw' otrzymywał tylko okazy przejściowe i małe
przedpoczwarki, które wkrótce zamierały. Doświadczenia te udawały się
znacznie gorzej z larwami trutowymi. Vel i-c h tłumaczy to mniejszą
odpornością trutni niż _robotnic i matek. Stwierdził również, że całko-
wity kokon nie jest konieczny do dalszego rozwoju czerwiu. Podśeiółka
z oprzędu jest jednak niezbędna do normalnego' rozwoju.

Bardzo intensywne badania nad wychowem larw poza ulem przepro-
.wa<ąił R h e i n (1933). Aczkolwiek udało mu się w końcu wychować
pszczołę .robotnicę z jaja, pisze jednak,że jest to zadanie tak trudne, iż

. do wychowu brał zwykle starsze 2-4-dniowe larwy, które są odporniej-
sze.. Początkowo zasiatkował komórki w ulu i sam karmił larwy. W. ten
sposób otrzymał jedną robotnicę z jaja. W tym Wypadku rola człowieka
ograniczała się jedynie do podawania pokarmu. Sam wychów był jednak
prowadzony _w ulu.
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lo Larwy wychowywane w cieplarce, Rhein umieszczał najczęściej w WQ-
skowychmiseczk8eh. Następnie ·poddawał pipetąpokarm uprzednio wy-.
jęty z ula. .:rilkoP9~nnuuiywał zarówno mleczko i. papkę z komórek
pszczelich oraz mleczko z mateczników. Larwy przepoczwarczały się
w sżalkach wyłożonych muślinem. Udało mu się otrzymać dorosłe OS()O-:

nikt Nie zdołał jedtlak. otrzy,maćmatekz larw wziętych .z .komórek. .
plastra roboczega.Ąiatki zdołał otrzymać jedynie wówczas, gdy do wy-
chowu brał larwy, które uprzednio znajdowały się w ulu w mateczniku.
PrzypUszcZał więc, że bezpośredni kontakt między karmicielkami a lar-
wą jeSt-' koni~y do otrzymania matki.

VI e a v'e r (1955) zdołał jednak wykazać, że bezpośredni lwntakt mif~-
dzy larwą i karmicielkami nie jest konieczny do wychowu matki. Po
usunięciu z mateczników znajdujących się tam larw matecznych, przę..
lożył do nich 36-godzinne larwy. z komórek roboczych. Larwy te prze-
kładał następnie co dwie godziny na mleczko do nowych mateczników,
Mateczniki były zabezpieczone. od dostępu pszczół. Wyćhował w ten spo-
sób -dwie ma1ki.. W podobny sposób zdołał uzyskać dwie dalsze matki
prowadząc ~chów poza ulem' w cieplarce w temperaturze: 35°C i wil-
gotności ponad 75%.

H.of f m an (1956) wkładała larwy w wieku od l do 2 dni do sztucz-
nych mateczników, które umieszczała w cieplarce o temperaturze 35-
-37°C i wilgotności 100ok.' larwy karmiła za pomocą pipetki w' odstę-.
pach od 4 do 7 godzin pokarmem pobieranym uprzednio z plastrów ula
i przechowywanym w lodówce w temperaturze 4 do 5°C. Larwy byłf
początkowo karmione mleczkiem, a gdy przekroczyły trzeci dzień życia.
otrzymywały papkę. Oprzędzanie i wydalanie kału następowało W tych
samych matecznikach. Następnie larwy były przenoszone do szalek wy-
łożonych muślinem, gdzie następowało przepoczwarczenie. H o f f m a n
otrzymała Ż 1973 larw wychowywanych tym sposobem 22,6% żywych
poczwarek. Poczwarki utrwalała, tak, że nie wiadomo ile i jakich otrzy-
małaby dojrzałych osobników.

Obszerne ..badania nad wychowem' larw poza ulem przeprowadził'
również S m i t h (1959). Odpowiednią wilgotność utrzymywał Przez
umieszczanie na dnie eksykatora kwasu siarkowego o określonym cię-
żarze właściwym. Wilgotność powietrza w okresie odżywiania larwy wy-
nosiła 96%. W czasie przepoczwarczania obniżono ją do 80% apo prze-

. poczwarezeniudo 60%. DO wychowu brano zwykle niedawno wylęgnięte,
la:rwy. Umieszczano je na mleczku 'w porcelanowych i sildanych szal-
kach, które wkładano następnie do eksykatora. Larwy przenoszono co-
dziennie na nowe mleczko. Przepoczwarczanie następowało w szalkach
wyłożonych bibułą i podzielonych paskami papieru na odpowiednie prze-
działki. SmitłL.~~dał wp4rw .nY.żnego.pokarmu na wychów larw. U~8ł'
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•
więc zarówno świeże mleczko z mateczników jak i mleczko oraz papkę-
z komórek roboczych. Ponadto używał mleczko przechowywane 'przez.
kilka miesięcy w lodówce, oraz mleczko liofilizowane. W sumie otrzymał
25% dojrzałych osobników, wśród których były zarówno matki i robot-
nice oraz owady pośrednie między matkami i robotnicami. Próbował
również wychowywać pszczoły z jaj. W jednym wypadku udało mu się-
otrzymać jedną robotnicę oraz jednego owada pośredniego.

p e t i t (1963) przekładała małe larwy na kroplę pokarmu do sztucz-
nych komórek wydrążonych po trzy w jednym kawałku wosku. W celu
przepoczwarczenia wkładała larwy do szklanych rurek, Spośród różnych
kombinacji mleczka i miodu najlepsze rezultaty dawało karmienie larw
mieszaniną składającą się z 80% mleczka i 20% miodu. Dodatek kazeiny
da mleczka pogarszał wyniki wyChDWU.

Różni autorzy próbowali również wychowywać larwy na pokarmie
sztucznym. Taki wychów udawał się jednak tylko z larwami starszymi,
w wieku około trzech dni. tzn. larwami które pszczoły zaczęły już kar-
mić papką.

M i c h a e l i A b r a m D w i t z (1955) próbowali opracować metodę,
która pozwalałaby na przeprowadzenie poza ulem badań nad chorobami
czerwiu. PDCzątkDWDumieszczali larwy w szklanych cylinderkach i kar-
mili je miodem. Larwy w wieku od 1 do 2 dni. nie' przeżywały jednak
nawet 48 godzin. Starsze larwy przeżywały w różnych seriach średnio

_od 5,0 do 8,3 dnia. Następnie autorzy ci opracowali inną metodę. Kładli
mianowicie na dno szalki bawełnianą wyściółkę, którą nasycali wodnym
roztworem zawierającym 25% miodu i 10% ekstraktu drożdży browar-
nianych. Wszystko to nakrywali plastykową siatką na której umieszczali
trzydniowe larwy. PO' dwu dO' trzech dniach przenosili larwy do prze-
poczwarczenia, do szalki z dnem pokrytym woskiem. W ten sposób uzy-'
skali dorosłe pszczoły ..

R h e i n (1956) używając swej uprzedniej techniki karmił starsze
larwy mieszaniną pyłku, miodu i wody w stosunku 3: 20 : 65. Larwy
przepoczwarczały się tylko wówczas gdy dO' mieszaniny -tej dodawano
mleczka z mateczników .

. Wreszcie H D f f m a n (1960) karmiła trzydniowe larwy mieszaniną
miodu lub cukru, drożdży brDwarnianych,żelatyny i wody w stosuku
1 : 2: 1 : 7. Starsze larwy otrzymywały mieszaninę bogatszą w węglowo-
dany a uboższą w białko (drożdże i żelatyna) w proporcji wagowej wę-
glowodanów do białka i do wody jak 3 : (1-2) : 7.Z trzydziestu dwu larw
otrzymano sześć robotnic,

Wychowem trutni poza ulem zajmował się jedynie. R h e i n (1951).
Stosował przy tym taką samą technikę jak przy wychowie larw płci żeń-
skiej (1933). Pisze on obecnie, że eksperymentowanie z młodymi larwami

., ,..~
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trutowymi jest pełne niepowodzeń i dlatego brat do wychowu łarwy
starsze o wadze. 51 do 123 mg,które vi ulu są już karmione papką. zae-

.. łał oJ? 'qtrzymać poczwarki w' wieku -trzeeh do siedmiu dni. WychowyWał
również trzy: młode larwy trutowe -otrzymując poczwarki w wieku czte-

.rech do siedmiu dni. .
J a y (1961) wychowywał dalej larwy, które uprzednio zostaływy-

karmione całkowicie w ulu. Do przepoczwarczania umieszczał je. w że-
latynowych kapsułkach o wielkości naturalnych komórek; ,

Z przedstawionego przeglądu badan wynika, że dotychczas wycho-
wywanopszezoły poza ulem zwykle z larw starszych, gdyż wychów młod-
szych był bardzo utrudniony. Poza robotnicami i jednym owadem po-
średnim, ze' stadium jaja nie wychowano do tej pory poza ulem ani trUtni
ani matek ..·

MATERIAŁ I METODA

Badania opisywane w niniejszej pracy przeprowadzono w Zakładzie
Pszczelnictwa S.G.G.W. w 1962 r.

W sumie wychowywano ponad 770 larw. Część larw tworzyła jednak
tylko :próbne serie wychowu. Okolo 300 larw utrwalono we wczesnych
stadiach rozwoju dla przeprowadzenia badan mikroskopowych. W ni-
niejszej pracy opisywane są głównie badania, dotyczące 370 larw, które
miały możliwość dalszego rozwoju. .

Jaja pobierane do wychowu pszczół pochodziły od matek hodowanych
przez kilka pokoleń w bliskim' pokrewieństwie, Matki te składały do nr
boczych komórek plastra, jaja, z których w ulu rozwijało się jedynie
50% larw. Drugą połowę larw stanowiły trutnie z zapłodnionych jaj,
które są w ulu zjadane przez pszczoły. Procent przeżywalności larw
w ulu badano uprzednio opisaną- metodą (W o-y k e 1962, 1963b).

Celem uzyskania jaj o znanym wieku postępowano dwojako. Pierwszy
sposób polegał na tym, że wstawiano do ula w środek gniazda plaster
o komórkach roboczych a następnie sprawdzano codziennie kiedy matka
złożyła tam jaja.

Przy drugim sposobie odnajdywano w ulu matkę po czym zamykano
ją pod kołpakiem z kraty odgrodowej na pustym plastrze w środku gnia-
zda. Matka pozostawała zamknięta przez l dzień, Zanim najstarsze jaja
osiągnęły wiek trzech dni, wycinano odpowiedni kawałek plastra
i umieszczano 'w cieplarce. Czasem. brano również' jaja o nieznanym
wieku. Ażeby uzyskać możliwie najstarsze jaja wycinano plaster w po-
bliżu miejsca gdzie właśnie zaczynały wylęgać 'się larwy. Przy pomocy
mikroskopu stereoskopowego upewniano się, że są to jaja trzydniowe.

67



, ~ ,.

Widać w nich embrion, a obydwa' końce zawierają jedynie przezroczysty·
.płyn. . .

.Komórk! wyciętego plastra skracano po czym wkładano go do szalki
Petriego lub do 'cylindra, na których dnie znajdowało się trochę wody.
Naczynia wraz z plasterkami umieszczono w cieplarce w temperaturze
34,5()C.

Następnie oglądano pod mikroskopem stereoskopowym co trzy go-
dziny wszystek czerw. Larwy, które w międzyczasie wylęgły się z- jaj,
przekładano na mleczko pszczele. .

Wszystkie przełożone larwy trzymano w cieplarce tv eksykatorze za-
opatrzonym w boczny tubus z umieszczoną w nim rurką fermentacyjną
z wodą. Takie urządzenie zapobiegało zmianie ciśnienia w eksy~torze
na skutek wahań temperatury. W eksykatorze utrzymywano żądaną wil-
gotność przez .umieszczenie na dnie kwasu siarkowego o oznaczonym
ciężarze właśr.iwym. Względna wilgotność powietrza wynosiła w pierW-
szym okresie badań przez cały czas 96% (c. wł. kwasu 1;05). W następ-
nych doświadczeniach larwa przebywała przez pierwszy dzień w atmosfe-
rze o wilgotności względnej iOO% (czysta woda) a następnie 96%.

Larwy, przenoszone na mleczko, były wkładane do wyjętych z ula
mateczników, z których usunięto znajdującą się tam larwę mateczną. Do
jednego matecznika przekładano od razu cztery do dziesięciu, a najczę-
ściej pięć do ośmiu larw. Przez pierwsze trzy dni przekładano je codzien-
nie na świeże. mleczko do nowych mateczników wyjętych z ula. W ko-
lejnych dniach wkładano do poszczególnych mateczników stopniowo co-
raz mniej larw. Czwartego dnia przekładano je na świeże mleczko nie
do mateczników, lecz do małych naczyniek wagowych, gdzie' Znowu
zwiększono liczbę larw. Podobnie jak uprzednio, codziennie prźenoszono
je na świeży pokarm pobrany z ula.

W początkowym okresie badań używano mleczko z mateczników,
w których znajdowały się larwy mateczne nie starsze niż, trzy dni. Nie
zwracano jednak dokładnej uwagi na ich wiek. Później brano jedynie
mleczko z takich' mateczników, w których znajdowały się larwy w po-
dobnym wieku jak wychowywane w cieplarce. W szczególności zwracano
uwagę na to, aby wylęgnięte w cieplarce larwy były najpierw wkładane
na mleczko wzięte z mateczników 'od możliwie najmłodszych larw ma-
tecznych. Czasem nowo wylęgnięte larwy przekładano najpierw do ko-

.mórek pszczelich na mleczko od najmlod:szych larw roboczych. Oczywi-
ście taki kawałek plastra z przełożonymi larwami pozostawał w eksy-
katorze w cieplarce. W ostatnim okresie badań, czterodniowe larwy prze-
kładano nie na mleczko, lecz na papkę. Pobierano ją z komórek. plastra
za pomocą specjalnej pipetki, skonstruowanej w ten sposób, że papka
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zł?ierala· się··nadme próbówki. Piątego (ima sprawdzano płec larw ,i di-
ploidalne trutnie oddzielano od samic; Każdą larwę przekładano ~~
od Jel·wielkości. rozpoczęcia. oprzędzania i wydalania Iprzez. nią pr:r.e:zro-
czystego żółtawegO płynu na przepocswarezenie, Larwy płci żeńąkiej
pr~~~no zwykle 6do 7 dnia, a trutowe 9 do 10 dnia. ,-

.T~; które przez cały okres wychowu były karmione mleczkiem, prze-
kładana do mateczników. tylko co zakrytych w ulu. W tym celu, wjci~
nano w· bocznej ściance takiegomatecznika otwór, przez który usuwano
znajdującą się tam larwę mateczną. Przez tenże otwór wkładano latwę
wychowywaną dotychczas w cieplarce. Matecznik/przylepiony 40 ko~ka
wkładano wten sposób do probówklv.aby boczna jej ścianka zakrywa.la
otwór wycięty W mateceniku.. Pozwalało to obserwować co dzieje się
wewnątrz. lIarwa, dzięki umieszczeniu jej W mateczniku a nie np. w szal-
ce, miała możność odżywiać się podczas oprzędzania, jak to normalnie
czyni wtyro czasie w ulu. Mateczniki, z larwami normalnej wielkości,
umieszczono w pozycji pionowe], a z larwami mniejszych rozmiarów .....
skośnie.

LarWy płci żeńskiej, karmione w ostatnim okresie odżywiania papką
eraa-wszystkie larwy trutowe, umieszczono na przepoczwarczanie w szal-
kach podobnych do opisanych przez S ni -i t h a (1959). Szalkę Petriego,
na której dnie umieszczono bibułę lub gazę, dzielono za pomocą pasków
kattonu na prostokątne przedziałki, Były One mniejsze niż podawane
przez Smitha'i~wielkością zbliżały się do odpowiednich komórek truto-
wyeh lub roboczych względnie mateczników.

Wszystkie oprzędzające, się larwy umieszczono w eksykatorze o wil-
gotności ipowietrza wynoszącej 80% (ciężar właściwy kwasu 1,200). Po
przepoczwarczeniu wilgotność obniżano w dalszym ciągu go około 600/~.
Larwy jedenastu ostatnleh serii wychowu ważono przed przełożeniem
ich do przepoczwarczaraa.

W czasie karmienia 'larw zapisywano codziennie ile ich pozostało
przy tyciu. Dorosłe osobniki przeważnie utrwalano przechowywano
w alkoholu lub formalinie.

WYNIKI

Jednym z istotnych składników niniejszych badań było wypracowanie
samej metody wychowu pszczół z jaja poza ulem. Metoda ta została opi-
sanaw .poprźednim rozdziale. Aczkolwiek celem pracy nie było badanie
wpływu środowiska na żywotność larw; to jednak w czasie kolejnych
prób ..jak'.ż w trakcie właściwego wychowu zdołano, uchwycić wpływ
niekt6ry:ehczynnikclw na badane larwy.
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WPLYW WARUNKOW WYCHOWU NA MLODSZE· LARWY

Wydaje się, iż najważniejszymi czynnikami wpływającymi na rezul-
tat wychowu jest utrzymywanie właściwej wilgotności i dostarczanie
odpowiedniego pokarmu,

Larwy trzymane przez cały czas wychowu w atmosferze o wilgot-
ności 100% nie rozwijały się dobrze. Wiele lepsze rezultaty uzyskano,
gdy wilgotność względną utrzymywano na poziomie 96%. Ten procent
wilgotności był jednak zbyt niski dla mleczka podawanego przez
pszczoły najmłodszym larwom. Takie mleczko wysychało niezależnie od
tego czy znajdowało się w matecznikach czy w komórkach pszczelich.
Najlepsze rezultaty osiągnięto, gdy larwy wylęgnięte vi cieplarce prze-
noszono na mleczko wzięte od najmłodszych larw z ula i następnie trzy-
mano je przez pierwszy dzień w wilgotności 100%. Drugiego dnia wil-
gotność obniżono do poziomu 96%.

Mleczko pszczele, dostarczane przez pszczoły wylęgającym. się i naj-
młodszym larwom, jest przezroczyste i wodniste. Różni się ono wyraźnie
od białego mleczka dostarczanego później. Wydaje się, że to wodniste
mleczko jest bardzo potrzebne najmłodszym larwom. Wychowywane
sztucznie larwy rozwijały się lepiej, jeżeli' je najpierw przekładano na
to wodniste mleczko.

Larwy karmione mleczkiem z mateczników, do których pszczoły do-
starczały je tylko w przeciągu jednej doby nie rozwijały się' dobrze. Ro-
sły one lecz dostawały duże, brązowo-przezroczyste plamy. Następnie
ginęły bądź w stadium larwalnym bądź w stadium przedpoczwarki
w czasie przepoczwarczania się. Miało to miejsce również w tym wy-
padku, jeżeli mleczko brano z mateczników, do których poprzedniego
dnia włożono larwy dwudniowe lub starsze, N.ajlepsze rezultaty wycho-
wu osiągnięto jeżeli. dla otrzymania mateczników przekładano do sztucz-
nych miseczek w ulu możliwie najmłodsze larwy, a następnie dla wy-
chowywanych w cieplarce, brano mleczko od larwy w podobnym wieku.

PRZE:l:YW ALNOSC LARW WYCHOWYWANYCH DO PIĄTEGO DNIA :l:YCIA
NA MLECZKU

Ponieważ wychowywane larwy pochodziły od matek, które produ-
kowały 50% jaj homozygotycznych pod względem alleli płciowych, więc
połowę larw stanowiły samice a połowę trutnie z zapłodnionych jaj.
Pleć żywych wychowywanych larw można było określić bezbłędnie do-
piero piątego dnia. Do tego czasu zarówno samice jak i trutnie z. zapłod-
nionych jaj były wychowywane razem. Szczegółowa analiza żywotności
larw trutowych z zapłodnionych jaj w stosunku do larw samiczych
nie zostanie tu przeprowadzona, gdyż uczyniono to już uprzednio. (Wo y-
k e 1963e).
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Żywoaaołt larw płci ic6skiej i diploidalny'chmatni wychowywanych z jaj w ciep~
. V~tyof femalc and Qiploid,dronc Iarvac reared in iDcubator&Om thccgg Iłage

- IJcZba % larW tywych Liaba1arw
'I'roaeor płci

Nr QI8tId ~
w kolejaych doI8ch tywych po PłK'CICDt ot lCl[

i~' Dych larw %. oC oliw larvae 5 dniach .t§. Qucm. No. ot in succesivc days . No. oC Larwy Larwy .
aud ierio arafIied

I I I I
larvae źaWde =~No. ~ 1 2 3 4 .s aftcr5 days fernalc

-.266 I
D

5:81 I
H

-652 IV
V

VI
VU

VIII
IX
X

XI
XII
xm
XIV
XV

XVI

'1:l
39
13
42
36
30
9

12-

23
29
34
15
7

-6

12
32
4

92,6
94,9
92,3

97,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
88,2

86,7
100,0
100,0
91,7
93,8

100,0

85,2
89,1
92,3
92,9

100,0
90,0

100,0
100,0
65,2

100,0
, 79,4

86,7
71,4
83,3
91,7
87,S

100,0

70,4
87,2

'92,3

ę3,3
100,0
76,7

100,0
100,0
60,8
96;6
58,8
73,3
57,1
66,7 .

91,7
87,S
75,0

48,1
-79,S
92,3

.76,2
97,2

70,0
55,6

100,0
60,8
86,2
52,9
66,7
57,1
66,7
83,3
84,4
75,0

37,0
71,8
92,3
66,7
86,1
50;0
44,4
83,3
52,1

86,2
50,0
66,7
57,1
66,7
66,7
78,1
75,0

10
28
12
28
31
15
4

10
12
25
17
10
4
4
8

25
3

40,0
42,8
41,6
46,4
67,7
26,7
50,0
50,0
41,7
60,0
35,3

·30,0
100,0
50,0
50,0
60,0
33,3

50;0
57,1
58,3

50,0
32,3
46,7

25,0
50,0
sa,3
40,0
ss.s
70,0

10.0

3,6

2h,7
25,0

5,9

50;0

50,0
40,0
66,7

Razem.
'T9tal

. Licz. No.
'%

%.martwych
'% dead

370
100 ,

355 330 291
95,9 89,2 78,6

,O 4,1 6,7 10,6 4,0

276246
74,6 66,S

8,1

246
100

121 • '117
49,2 47,6

8
3,2

Procent przeżywalności w poszczególnych dniach przedstawiono
w tabl.!. Wynika z niej, żeIlość larw pozostała przy życiu \v kolejnych
-dniach wychowu stopniowo zmniejszała się. W jednej serii udało się jed-
nak. utrzymać w ciągu czterech dni 100% żywych larw. Piątego dnia
pozostało w różnych seriach Od'37,0 do 92,3% żywych larw. Przeżywał-
ność larw z wszystkich serii wynosiła w kolejnych dniach odpowiednio
'95,9%, 89,2,%;78,6%, 74,6% i wreszcie piątego dnia pozostało przy życiu
,66,5%. Razem' więc dla wszystkich serii, ginęło w poszczególnych dniach
od 4,0% do 10,6% śr-ednio 6,6%· larw .. Nie zauważono w jakimś dniu
wyraźnego ","zrostu śmiertelności. Piątego dnia wychowu można było
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'według kryteriów uprzednio .opisanych (Woyke 1963c) rozróżnić .płeć
żywych larw. Jak wynika z tabeli nr 1, po pięciu dniach wychowu pozo-
stało przy życiu 49,2% larw płci żeńskiej i 47,6% płci męskiej. U 3,2%
słabo rozwiniętych larw nie udało się w tym dniu rozróżnić płci. Tak:
więc widać, że po pięciu dniach wychowu pozostało przy życiu prawie
tyle samo larw trutowych z zapłodnionych jaj co larw płci żeńskiej.
Wynika z tego, że żywotność larw trutowych z jaj zapłodnionych jest
do piątego dnia taka sama jak larw robotnic czy matek. Wynik ten jest
tym bardziej zaskakujący jeżeli zważy się, że larwy trutowe są w ulu
zjadane w ciągu kilku godzin po wylęgnięciu. '

POROWNANIE WYNIKOW DALSZEGO WYCHOWU LARW
,NA MLECZKU I PAPCE

W piątym dniu wychowu część larw przenoszono w dalszym ciągu
na mleczko ze starszych mateczników. Część jednak larw przenoszono
na papkę pobieraną z plastra od starszych larw robotnic. Miarą wpływu
pokarmu na rozwój larw może być, ciężar jaki osiągały one w chwili
przełożenia do przepoczwarczania. Niestety ważono tylko larwy jedenastu
ostatnich serii. Otrzymane wyniki przedstawiono' graficznie na wykresie
nr 1, a zestawienie wyników podano w tabeli 2. Zarówno na wykresie
jak i z tabeli widać, że larwy płci żeńskiej karmione przez cały czas
mleczkiem osiągały wagę od 106 do 275 mg a karmione w ostatnich
dniach papką od 175 do 385.mg. Zarówno ciężar najmniejszych jak i 'naj-
większych larw karmionych papką jest, większy od tegoż ciężaru larw

Tabela 2

Waga larw płci żeńskiej i diploidalnych trutni karmionych w osramich dniach życia mleczkiem. lub papą
Weight of female and diploid drone larvae fed in the last days with royal jelly or mixed food of older

worker larvae

R.ozp~tclć Średnia i błąd Srednle

PIet Rodz. pokarmu Sztuk Rangę Mean and
odchylenie
Sttnda:rdSex Kind of food No. standard error deviationmg. mg.

mg.

'.

Samice Mleczko 33 106-275 173,6± 6,6 37,7
Females Royal jelly

Samice Papka 15 175-385 261,.5±12,6. 48,9
Females ~ed food

Trutnie Mleczko 15 115-312 199,1±16,2 62;9 .
Drones Royal jelly

"Trutnie Papka 13 258-:-500 406,1±19,5 70,4-
Drones Mixed food
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:kanni~ych tylko mleczkiem. Larwy karmione przęz cały czas mleczkiem.
osiągały najczęściej ciężar' od 160 do 180 mg, a średnio 17,3,6 mg, nato;
miast karmione w ostatnich dniach papką osiągały najczęściej ciężar od
.260 do 280 mg" a średnio 26.1,5 mg. Tak 'Więc.średni ciężar. larw płci

szt'
No

--------~----_.------_ ..- A
llIO .a zZ/) Z6D

'20 11>0. lO()' flfD zao "'9·

I·szt.NO.

-----.--------
110, no lIlIJ 500 "O 530 11'19

160 ,lGO l4D UID 510 ~ lIOO

L' .No. ,

-. --
? ----.-~~-

C-

400· ł4D 180 110 2M) JOD
1%0 160 WO 140 180 $20 mg

])

..•.
160 300 340 $et) 420 460 SOD

140 lM JI(J UD 400 HO '60 '"9
Ryc~1.. Waga larw płci żeńskiej i diploidalnych
-trutnl karmionych w ośtatnieh dniach mleczkiem

lub papką
A. Larwy płci teńskiej karmione mleczkiem. B. Larwy
Płci teńlikiej karmione papkIl. 'c, LarWy diploidalnych
trutni karmione' mleczkiem. D. Larwy diploidalnych trutni

karmione papką
Fig. 1, Weight ·of female and diploid drone lar-

, vae fed inthe last days 'Withroyal jelly or mixed
food of older worker larvae

A. Female larvae łl:edWith royal jelly. B: Female larvae
led with m1xed lood. c. DiplOid drone larvae fed with
,toyal' JelIy. D: Diploid drone larvae fed with m1xed foM

-..". ..•
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· "żeńskiej karmionych w ostatnich dniach papką wynosił 150,68/0 w sto-
sunku do ciężaru larw żywionych tylko mleczkiem.
" Larwy trutni z zapłodnionych jaj karmione przez' cały czas tylko

mleczkiem ważyły Od 115 do' 312 mg, natomiast karmione od piątego
dnia papką - od 258 do 500 mg. Średni ciężar larw diploidalnych trutni
odżywianych tylko mleczkiem wynosił 199,1mg podczas gdy karmionych
papką - 406,1 mg. Tak więc średni ciężar larw trutowych' karmionych
papką wynosił 204,0% ciężaru larw karmonych tylko, mleczkem.

Zadziwiający jest tak znaczny wzrost larw odżywianych. w ostatnich
dniach papką w stosunku do karmionych przez cały czas mleczkiem.
Zwykle natomiast uważa 'się, że mleczko jest bardziej odżywcze niż pap-
ka.vPojedyncze larwy płci żeńskiej karmione papką (385 mg)' były znacz-
nie cięższe od larw matecznych wychowywanych w ulu (322,6 mg.). Na-
tomiast u diploidalnych trutni, nawet średni' ciężar (406,1 mg.) przewyż-
szał największy ciężar osiągany przez larwy trutowe w ulu (384,8 mg.).
Oczywiście najcięższe larwy trutowe wychowywane w .laboratorium
(500 mg.) ważyły znacznie więcej niż karmione w ulu przez pszczoły.
Na papce można więc było wychowywać pszczoły olbrzymy. Prawdo-
podobnie w papce brak jest czynnika hamującego wzrost i wywołującego
wcześniejsze przepoczwarczanie się jak to dzieje się w mateczniku. W ulu
czynnikiem takim może być brak pokarmu, który występuje po zaskle-
pieniu komórki plastra.

POROWNANIE PRZEŻYW ALNOSCI I PRZEPOCZWARCZANIA LARW
KARJMIONYCH W OSTATNICH. DNIACH MLECZKIEM LUB PAPKĄ

Ilość larw jaka przeżyła do chwili 'przełożenia ich na przepoczwar-
czanie i ilość przepoczwarczonych przedstawiono w tabl. 3. Nie uwzględ-
niono tam jedynie larw serii pierwszej i ostatniej jak i kilku innych,
które z pewnych względów techncznych nie mogły się przepoczwarczyć.

Z tabeli 3 widać, że spośród larw, płci żeńskiej karmionych tylko
mleczkiem przeżyło do chwili. przełożenia na przepoczwarczenie około
80% tych, które żyły W piątym dniu wychowu. Procent żywych larw,
które były karmione w ostatnich dniach papką był nieznacznie wyższy.
Spośród larw karmionych mleczkiem całkowicie przepoczwarczało się
21%, a spośród karmionych papką 34% czyli wyraźnie więcej. Część
'poczwarek nie zrzuciła całkowicie skórki larwalnej. W takim wypadku
bez skórki była tylko głowa i część tułowia. Poczwarki tak wyglądające
określono jako przepoczwarczone częściowo. Zamierały one zwykle
w trakcie dalszego wychowu.

Spośród larw. trutowych żywych w piątym dniu, przeżyło dó chwili
-przełeżenta do przepoczwarczania 56%. karmionych tylko mleczkiem



lywomośćJarw k~~nychmlecŻkiem lub' papką
Viability of larvae fed With' royu jelly .or mixed food

I Papka
t 'Mixed food

M1ecżko
Iloy31 JcJly 1

J>aPka
.Ma.! Cood

Larwy płcl •.~j
Female Iarvac

Larwy c;liploidalnycb "ttutni
.Diploid drone 1"""", '

•• 'Treśł'"
COr;ltenh

" ., "-- .~ L/aba I %
No.

~o dniowę )apvy ,
5 dayS old Imae

Priełofuno 'c:i~prZepocżwarc~a
''l''rallkeried.to pup~ćion

Przepoczwarceone całkowicie
Pupated ,coplpletly , '

l'rze:pQ~vVarcz~e,cz~ciowo
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-:, '

87 100 29 100 70 100 30 ,100

69 '79 24 83 39 56 17 ' "57

18 21 10 34 8 11 9 32,

9 10 6 21 7 23
.. _-.;. ...,

'!. " \'

(57%/katmiqnYGJ'! W ostatnich dniach papką. Aczkolwiek te dwie lIczby:
są ,p~awie 'identyczne, to jednak '"w tym wypadku stosunki Ilościowe
absolutnie nie charakteryzują stosunków jakościowych. Prócz tego, że
lflr:wy'trutowe; karmione tylko mleczkiem 'były lżejsze (tab. 2), ,to zew-
nętrznyIch wygląd był również ,nienaturalny; larwy te przed przepocz-
warczeniembyły ,żółtawe i miały duże przezroczysto brązowe plamy na
bokach poszczególnych segmentów. Spośród larw karmionych tylko
mleczkiem przepoczwarczyło się całkowicie 11%, a 'karmionych, papką
aż 3.~%czyli znacznie więcej. Po dodaniu procentu larw niecałkowicie
przepoczwarczonych okazało. się, 'że prawie wszystkie larwy trutowe,
które dożyły do chwili zakończenia klarmienia przepoczwarczyły się, cho-
ciaż duża" ich część nie dokonała tego całkowicie. Ostatecznie więc wi-
dać, ~e larwy diploidalnych trutni przepoczwarczały się znacznie lepiej,
gdy w' ostatnich dniach były karmione papką zamiast mleczkiem.

WYCHÓW· OWADÓW DOSKONALYCH

Wszystkie larwy przełożone do przepoczwarczenia, czy to do krytych
mateczników, Czy też do przedziałek w szalkach; były wychowywane
dalej: .Owady , przełożone ,do mateczników zwykle nie wymagały żadnej
pomocy. Zauważono jednak, że larwy które nie przykleiły końca odwłoka
za pomocą Ikału do ścianki matecznika lub przedziałki 'szalki nie zrzu-
cały kompletnie larwalnego oskórka. Sfałdowana wylinka pozostawała
przyczepiona' ao końca odwłoka poczwarki. Warstwa oskórka pozosta-

, ,
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I .
wala również wewnątrz jelita tylnego. W wyższej wilgotnOści, na zew-
nętrznym egzuwium rozwijała się pleśń. Lekkie ciągnięcie sfałdowanej
wylinki ku tyłowi uwalniało poczwarkę zarówno od jej Części zewnętrz-
nej jak i od tkwiącej w jelicie tylnym. . . , .

Niestety nie można' tu przedstawić doldadnych danych Ilościowych,
dotyczącycn wychowanych osobników dosltonałych.Gdy larwy przeło-
żono do przepoczwarczenia i przez pewien czas nie ruszano cieplarki,
to wskutek wadliwego jej działania wzrastała temperatura powodując
śmierć wszystkich poczwarek karmionych papką. Niektóre poczwarki
znajdowały się już w daleko posuniętym stadium' rozwoju. Z wyglądu
poszczególnych poczwarek płci żeńskiej można było zorientować się, że
powstaną z nich robotnice. Nie ulegało również wątpliwości, że. owa4y
określone w piątym dniu życia jako larwy trutowe z zapłodnionych jaj
rzeczywiście były trutniami.

Niektóre serie larw karmione przez cały czas tylko mleczkiem nie
uległy zniszczeniu. Spośród larw płci żeńskiej karmionych tylko mlecz-
kiem otrzymano 8 owadów doskonałych, Zbadano ich ogólny kształt
i wygląd, wrąb na żuwaczkach i miejsce na koszyczek na tylnych nogach.
Stwierdzono, .iż wychowano s~eść doskonale wykształconych matek oraz
dwa owady pośredniemiędzy matką a pszczołą. Owady pośrednie miały
trudności z przegryzieniem wieczka matecznika i wyjściem nazewnątrz,
Charakterystyczne jest, iż nie otrzymano przy tym sposobie karmienia
żadnej pszczoły robotnicy jak. to podają inni autorzy, którzy wychowy-
wali poza ulem pszczoły ze stadium larwy. Matki te są pierwszymi opi-
sanymi VI literaturze, które udało się wychować poza ulem ze stadium
jaja. (Dotychczas otrzymano matki tylko ze stadium larwy). Wydaje się,
iż rezultat ten należy przypisać stosowaniu, mleczka odpowiadającego
kolejnym etapom rozwoju larwy.

Wiele bardziej interesujący jest jednak fakt, iż spośród larwkarmio-
nych cały czas mleczkiem, udało się uzyskać 3 wykształcone trutnie po-
chodzące z jaj zapłodnionych. Rezultat ten jest tym 'bardziej zadziwla-
jący, że z zapłodnionych jaj otrzymano zarówno starsze larwy i pocz-
warki jak i całkowicie wykształcone trutnie pomimo, że rozwinęły się
one z larw, które w ulu zostałyby zjedzone w ciągu kilku godzin po .
wylęgnięciu.

Na podstawie obserwacji wszystkich poczwarek wydaje się,··iż można
stwierdzić, że łatwiej jest wychować owady płci żeńskiej jak i męskiej,
jeżeli larwy w ostatnim okresie' są karmione papką. Oczywiście larwy
z których chce się wychować matki nie powinny być karmione papką.

Przeprowadzone badania wykazują, ze poz~ ulem można wychowy-
wać. ze stadium jaja zarówno matki jak i diploidalne trutnie.
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WNIOSKI

1. Opisana metoda pozwala na wychowanie poza ulem' pszczół poczy-
nając od stadium jaja.

2. Wydaje się, że najważniejszymi czynnikami wychowu są utrzy-
mywanie' właściwej wilgotności i dostarczanie odpowiedniego pokarmu~
Wartość obydwu czynników winna być, różna w kolejnych stadiach roz-
woju.

3. Larwy karmione w ostatnich dniach papką rosły lepiej niż larwy
karmione tylko mleczkiem. Ciężar larw płci żeńskiej oraz diploidalnych
trutni karmionych papką w·porównaniu do karmionych tylko mleczkiem
wynosił odpowiednio 151% i 204%.

4. Zarówno larwy płci żeńskiej, jak i trutnie z zapłodnionych jaj kar-
mione w ostatnich dniach papką, przepoczwarczały się w większym pro-
cencie niż larwy karmione tylko mleczkiem.

5. Po raz pierwszy udało, się wychować poza ulem ze stadium jaja
całkowicie wykształcone matki.

6. Opisane trutnie są w ogóle pierwszymi, które powstały z zapłod-
nionych jaj.
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METO)]; BOCnMTAHMH MATOK M )];MnJIOM)];HbIX
TPYTHEa M3 HM~ BHE YJIbH

EJKH BOHKe

Pe310Me

BCJIeACTBJ1e Toro, 'łTO U'łeJIbI noenaior JIJ1'łJ1HOKAJ1UJIOJ1AHbIXTpyTHetil axparue
UOCJIe J1X asrxona H3 sm~ AaJIbHeHmee BOCUJ1TaHJ1eTaKJ1X JIJ1'łHHOKM01KHOIlpOBO-
~HTb TOJIbKO npx yCJIOBJ1J1H~OIIylQeHJ1l'I K HJ1M O'IeJI. ,

.u;JIl'IBbIBOAa 6paJIJ1Cb KHQbI MaTOK, AJIl'I nOJIY'łeHJ1l'I xoropsrx B' Te'łeHI1VLaecxoas-
KJ1X nOKOJIeHJ1H npJ1MeHl'IJIOCb pOACTBeHHoe CKpe~BaHJ1e. TOJIbKO "50.% JIJ1'łJ1HOK
BI;.IXOAl'III\J1XH3 TaKJ1X mw; OCTaBaJIOCb B YJIql'IX. Bocmeraaae BeJIOCb eneAYłOII\m.1
<l(ipa30M. Bsrpeaana xycoxex COTa c TpexAHeBHblMJ1 HHQaMH, BKJIaAbIBa~11 ero
ił COCYAc He60JIbWHM KOJIH'łecTBOM BOAbI Ha' AHe J1 nOMeII\a31H B repMOCTaTe. ~e- .•••
pes KaJKAble 3 =raca, BbIWeAWJ1X 31H'łJ1HOKIlepeHOCHJ1H B MaTo'IHHKH Ha M0310'IKO,
KOTOpoe C31yJKHJ10IlHII\eH A31l'I 31H'łJ1HOKHe crapure 1 AHl'I. B 0AROM MlI.TO'łHHKe
y~eII\a31H ,OT 4AO 10,31H'łHHOK, MaTo'lHJ1KH c 31WH1HKaMHBCTaBJIl'I31HB, 3KCHltaTOp,
B KOTOpoM OTHOCHTe31bHal'IB31aJKHOCTb,B03Ayxa paBHJł31aCb 100010. Ha c.lIe~łOII\Hn
1l;ęHb B31aJKHOCTbnOHHJKlI.31J1lJ,O 96°/ct.. JIH'łHHOK eJKeAReBHO nepeKJIClN>1Daml .u HO-
~ble MaTO'IHJ1KJ1Ha CBeJKee M0310'IKO OCTaBWeeCl'I .nocne 31H'łJ1HOK'npVf631H3HTe31bHO
TOro ,JKe .B03paCTa. ~cJlO 31H'łJ1HOKB MaTO'łHHKaX nOCTeueHHO YMeHbWa,31H, a J.ła
TpeTHfi HJlH 'łeTB,epTbm lJ,eHb nepeHOCHJJH J1X Ha M0310'łKO li "HJI:lKHe
6łOKCbI. Ha nJłTbIH AeHb onpelJ,e31:st31H non; 31J1'IHliOK H OTlJ,en;JłJlH n;Vf'ł~IHOK
TpyTHeBbIX (B~IWeAWJ1X ~3 OnJ1(mOTBOpeHHbIX l'IJ1q) 9T JKeHCKH:lj:,:~aCTf> MyJKCKHX
H ,JKeHCKJ1X 31Jł'DUł?K npolJ,0JIJKa31H!topMHTb. M,.0310'lKOM,,a oc,Ta31bJ.lbIM,~a'iHH81i
c 3TOrO ĄHff Aaaa31H KawHQY. ,,'Il1'łJ1HOKJKeHCKO.i'O"n031a nepeHQCHJIJ:[lI.J!R.. I>.KyKJlH-,
BliHJ11ł Ha w~OH, celJ,MoM:.AeHb, a MYJKCKOrOHa AeBl'ITbIM:,AeCJlTbIM:,.:Bce JlJi«IJiHKH
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ROJlytł8BWHe,· B, HOeJleAHHX AWlX KaJllHlU' H 'łaCTb .nOJl)"łaBlIDfX .TOJłbKO łlOJlO'iKO
nepeJMa,ąbJSaJIH ił 'ławKI{" neTpH, BbJJIOlKeHłmIecPHJJborpoBaJIbHoA' 6yłiIal'OA . K .•..•
,lĘeJIemn.IX Kap'lOHH&JMH neperopo,lĘKaWl1 Ha OT~eJtbHbIe S'łeAKK. nO'łTK:&cex .es"
CKHX.,H'1łacT& 'MYJKCKHX JIH'łHHOK' KOpMJIe~HbIX, TOJlbitO' MOJIO'łKOM,lĘJlHOłty1t.nH!iS':
HHS fIep&KJlaAbIBaJIK B H~OJIro' nepeA TeM' 3aRe'l8TaHHbIe Jom'1'O'łHJiiKH.t{epe'3 50-
KOBOe OTIiepcTHe'y,ąaJuum MaTO'łBYJO ~, a Ha .et; MecTO nOMemanK :nccne";
'pHloleHTaJI&HYJO.nOCJIe 3TOro MaTO'łHHit c JiH'lHllKoA BKJIa.ąbmaJIH B CTeK.ltmmy!O
nJ)06HPKY 'raKHM 06pa3OM,"'ITO ee' creHKa 3aKpbmana C,lĘeJIaHOe B 'M~HJa[e
OTBepcnie, ,~e n~,lĘ rrepenocoss JlK<mHOK ,lĘJIS'OKYXJlHBaIDłH, nOC'l'eiIeHao nomt·
lKaJIH B~alKHOCT& BOa,lĘYxa B9KCHKaTOpe TaK, ąTOÓbI B AeHb rrepenoca OHO'paBHR-
JJoch::80·/ó.HHor~aB CJIeAY1OII(HeAMii ee AOBO,ąHJIHAO 600/e. "

nOBK~HM():My'npH BOCDHT8HHHHaAoOOIee BaJKHbłMq,aKTOpoM .fIBJI$UOTCH·BJIIUKHocTL
B<XłAyX8' ił KOpM JlH'łHROK:. OAHaKo B....'O'lepeAHbIX 'CTaAHHX pa3BHTJ1st KOJtllNeCTBb
H Ka'leC'!'BO ItHII(H H CTeneHbBJIBEHOCTH ~03AYXa ,lĘOJIJKHbI6blTb paassre. Jlh 372
JIwnmOK B oaepenasrx AHHX BOCmrrIDmH mo: 95,90/0, 89,2°/0, 78,6%, 14,ęo/o
H 6&,5Clfo (Ta6J1.' 1); Ha nHTbI'A AeHb' nOJIOBHHa 246 JIHąHHOK OCTaBIIlHXCHB ':m:HBbIX,
6bJJlO ' JKeHCKOro,' a 'APyrast MYJKcitoro rrona' - TPYTHeBhie H3 onJloAOTBopemu.ńc '$im.(:
CpeA~A aec '.rrH'IHHOK, no.iIyąaBllmx B nocnenaee .nRH nepen ~KyKJIHp.~HHeM·~a-
IiIHqy, y Xi~HCKHxoc06eAAoxo.nH.Ji AO 151010, a y MYJKCKHX,,ąHnJIOH,nHbIX.no 204-'0;
no cpaBHeiuJlO' co 'cpeAHHM aecox oc06eA COÓTBeTCTByro~ero nona, nOJIY'laBIU~
TOJlbKO MOJIO'łKO (pHC. l H Ta6., 2). KaR: JKeHCKHe, TaK H MYlKClPIe, ~rnJIOH.nmde
JIH'IHHB;H,DHT8BWHe'Ć~.KawHqeA oKYK.iIHBaJIHCb B. 60JI~WeM npo~eHTe-reM 'Jl~'łif~:-,
KM KopMneHHbIe TOJIbKO MOJlO'łKOM(Ta:fŚJI. 3). .' , .

B nepasre Y,ltanOCb BOCnHT8Tb H3' ,m~,BHe yJlbH 6 BnOJIHe pa3BHTbtX i\la'l'OK:
J.!3 'OnJlO.nOTBO~HHi,IX ~ B()cDHTaHO MHoro TPYTHeBbtX JIH'łHHOK ('fa6JI. 1), KY-
KOJląK (Ta6JI. 3) H HeCKOJIbKO'BnOJIHe lła3BH'I'bIX. TPYTHeti.

METHOD OF REARING HONEY BEE QUEENS AND DIPLOID DRQNES FROM
EGGS. OUTSIDE THĘ HIVE·

•.... ,..

J. WOYKE

Summa!y

Tbe diploid drone larvae are eaten in tbe hive by the bees. Rearing of such
larv~e can he carried out only without bees outside the hive.

Thebrood to be reared originated from sibllng mated queens, which produced
in worker cells brood, surviving only in 500/t/. Pieces of worker combs containing
3 days old: eggs, were placed in' incubators at 34,5°C., in a desiccator ar Petri
dish with alittle water in the bottom. The eggs were checked every 3 hours and
hatched larvae were grafted into queen cells on royal jelly taken from larvae
which were younger than l day. 4 to 10 larvae were grafted per one queen cell.
The queen cells were placed into desiccators with relative humidity of 100°/•.
The humidity was decreased the next day to 96%. Every day the larvae were
transferred into new queen cells on fresh food taken from larvae in simiłar age
as the- reared ones. The number of larvae per cell was gradually reduced in

• This investlgation was supported in part by a research grant .trom the United States
Departament ot Agrteulrure, authorfzed by Public' Law 480.
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subsequent days. After the third or forth day, more larvae were again placed
together on a layer of royal jelly in a small glass dish. The fifth daythe sex.
of the larvae was determined and the diploid drone larvae were separated from
the female ones. From. that time a part of the female and a part of male larvae
were fed in the dishes wifih mixed food' of older worker larvae. The female
larvae were transferred to pupatlen on sixth to seventh day and the diploid drone
Iarvae on ninth to tenth day. Larvae fed with mixed food of older wórker larvae
were transferred to Petri dishes lined with filter paper or gauze and divided into
10 compartments by cardboard partitions. Larvae fed only with royal jelly, espe-
cially females were mostly transferred to just sealed queen cells. Through an.
opening CłIt out in the side wall, the queen larva remaining up there was r~mo-
ved and the reared one was put in. The queen celI with the- new larva was put
into a test tube, The glass side of the tube covered the hole in -the queen cell.
The relative humidity of the desiccator chamber was gradually decreased to 80°/.
at the time of transferring the larvae to pupation .

The most important factors in the rearing period seems to be the maintenance
of right humidity and supplying suitable food. Both łactors should change and
correspond to the different development stages. The following percentages of 372
grafted larvae were alive in succesive days: 95,9; 89,2; 78,6; 74,6 and 66,5 (Tab.1).
Diploid drone larvae created one half of the 246 larvae which were living in
the 5-th day ofrearing.

Larvae fed in the last days with mixed food of older worker larvae grew bet-
ter, than larvae fed all the time- with royal jelly (Fig. l, Tabl. 2). The mean
weight of female and diploid drone larvae fed with mixed food was 510/. and
104% relatively heigher, than the weight reached by Iarvae fed only with royal
jelly.

The female and diploid drone larvae fed in the last days with mixed food,
pupated in higher percentagę than larvae fed only with royal jelly' (Tab. 3).

For the first time six completly developed queens .were reared outside the hive
from the egg stage.

Many drone larvae (Tab. 1), pupae (Tab. 3) and .few imagfnal drones were
reared from fertilized eggs.

• : •••.•.• ,_,- 0,0


