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WSTĘP

Praca ta obejmuje wyniki dalszych badań nad nektarowaniem i wy-
dajnością miodową roślin w warunkach Polski. Ponadto 'zawiera również
obserwacje, dotyczące oblotów pszczół prawie wszystkich badanych przez:
nas ga:tunków, zarówno w części I drukowanej w Pszczelniczych Zeszy-
tach Naukowych w roku 1960 jak i niniejszej II. Takie uzupełnienie ba-
dań jest bardzo ważne z punktu widzenia pszczelarskiego, ponieważ nie
każda dobrze nektarująca roślina jest intensywnie oblatywana przez:
pszczoły.

PRZEGLĄD LITERATURY

W podręczniku "Miedonosnyje rastienia" (1955 r.) Głuchow cytuje-
dane ró'znych autorów, dotyczące kilku opisanych przez nas gatunków.

1. Według G u b i n a wydajność miodowa nostrzyku lekarskiego Me-
lilotus officinalis dziko rosnącego wynosi 200 kg/ha, w uprawie' .zaś -
600 kg/ha. Według O s t a s z c z en k o - K u d r i a w c e w e j najwyższa
ilość nektaru wydzielona przez 1 kwiat tego gatunku może dojść do,
0,26 mg.

2. Srednio 1 kwiat jednoletniego nostrzyku białego (Hubamu) Meli-
lotus albus f. annua wydziela 0,16 mg nektaru o koncentracji cukrów
ponad 45%. Wydajność nektarowa w suche lato wynosiła 286 kg/ha przy-
ogólnej liczbie kwiatów 1.787.668.000 na 1 ha.

3. Wydajność nektarowa lucerny siewnej- Medicago sativa według-
starych danych jest bardzo niska od B do 14 kg/ha. O s t a s z c z e n k 0--

-Kurdiawcewaoblicza ją na 136-240 kg/ha.
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4. Wydajność cukrowa macierzanki zwyqajnejThymus· ,serpyllum
według G! U C h O W a wynosi 181 kg/ha.

5. Wierzbówka kiprzyca Chamaenerion anguŚtifolium jest bardzo wra-
żliwa na temperaturę. Przy 24-28°C 1 kwiat średnio wydzielał od 4 do
6 mg cukrów dziennie, a w temperaturze 15-17° od 1,3 do 2,3 mg. S m a-
r a g d o w a w 1952 r. określiła jej wydajność cukrową na 82 kg/ha przy
40.000.000kwiatów na 1 ha. Wydajność nektarową podaje G ł u c h o w
na 500-600 kg/ha.

6. Według Ostaszczenko-Kurdiawcewej dobrze nekta-
ruje szałwia okręgowa Salvia verticillata. Średnio 1 kwiat daje od 0,22
do 1,42 mg nektaru na dobę o koncentracji cukrów 6'5%.Wydajność nek-
tarowa wynosi 900 kg/ha. S m a r a g d'o w a w 1952 r. pod Moskwą
określiła wydajność cukrową szałwi na 300 kg/ha.

7. Asclepias syriaca według danych radzieckich należy do najlepszych
roślin miododajnych. Przeciętnie 1 kwiat daje 15 mg nektaru w ciągu
doby. Wydajność miodową średnio podają na 600 kg/ha. Notowario lata
(1943 r.), kiedy przekraczała ona nawet 1000 kg/ha. A wet i s ja n
(1963 r.) zwrócił \uwagę na wpływ szerokości geograficznej i położenie
nad poziom morza na nektarowanie roślin, Podaje on, że 1 kwiat wierz-
bówki Chamaenerum: angustifolium w Austrii na 45° północnej szero-
kości geograficznej wydziela 0,170 mg cukrów, podczas gdy na 68° sze-
rokości geograficznej północnej w Jakuckiej ASSR - 1,30 mg. W gó-
rach rośliny nektarują lepiej niż na nizinach, tak samo w okolicach .0 su-
rowym klimacie lepiej niż łagodnym,

Należy również zaznaczyć, że w większości pszczelarskich podręczni-
ków rosyjskich podawane są tabelki wydajności miodowej 'roślin, przy
czym obszar Związku Radzieckiego podzielono na4 odrębne rejony:
1) pas środkowy, 2) obszar czarnoziemu - centralny, Ukraina i południe
ESER, 3) południowo wschodnie rejony Kazachstanu, 4) zachodnia Sy-
beria. Jako przykład rejonizacji można podać wydajność miodową dwu-
letniego nostrzyku białego Melilotus albus, która w pasie środkowym
oceniana jest na 200 kg, jednorocznego zaś na 130 kg, podczas gdy'
w obszarze czarnoziemów wydajność tego ostatniego osiąga 500 kg/ha,
dwuletniego zaś jest taka sama jak w pasie środkowym (200 kg), a w po-
łudniowo wschodnich rejonach Kazachstanu. wynosi tylko 100 kg/ha.

K u l i j e w. (1952) w swojej monograficznej pracy o miododajnych
i pyłkodajnych roślinach Azerbajdżanu, podaje między innymi wydajność
miodową nie tylko wielu gatunków roślin, ale również zbiorowisk i ze-
społów. Wydajność tę oblicza w inny sposób, niż ogólnie przyjęto. Na
podstawie średniej ilości nektaru wydzielonej przez 1 kwiat w ciągu
doby i lfczby rozwiniętych kwiatów oblicza ogólną ilość nektaru, wydzie-
loną przez 1 roślinę, Przez przemnożenie otrzymanej wartości przez liczbę
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roślin na 1 ha uzyskuje on wydajność nektarową, a z niej cukrową lub
też miodową.

Ponadto w związku z charakterystyką pszczelarską roślin podaje-
'licżbę pszczół oblatujących '1 m2 danej uprawy czy zbiorowiska w ciągu
1 minuty oraz liczbę kwiatów, które pszczoła odwiedzi w tym samym
czasie. '

p r i t s c h (1963 r.) określa intensywność oblotów pszczół w procen-
tach w stosunku do facelli błękitnej i na tej podstawie .charakteryzuje
wartość pożytkową 25 gatunków roślin uprawnych. Ponadto podaje porę
dnia i temperaturę najbardziej sprzyjającą lotom pszczół, bezwzględną
maksymalną liczbę pszczół na, 1 ha poszczególnych upraw i określa ją
również w stosunku do face-lli, którą przyjmuje za l.

W, publikacjach pochodzących z Europy Zachodniej i krajów poza-
europejskich nie podaje się wydajności miodowej roślin. Głównymi za-
gadnieniami, którymi tam zajmują się uczeni, jest ilość i jakość wydzie-
lanego nektaru oraz czynniki wpływające na nektarowanie roślln,

'.W sporządzonym przez M a u r iz i o (1960) zestawieniu wyników
badail ilości nektaru i procentowej zawartości w nim cukrów, przepro-
wadzonych przez 12 autorów, są dane dotyczące tylko 2 ostatnio bada-
nych przez nas gatunków, a mianowicie ognichy - ,sin,apis. arvensis
i wierzbówki - Chamaenerion angustifolium.

Według M a k s y m i u k ó w n y (Demianowicz i inni. 1960 r.) wierz-
bówka dobrze nektaruje w warunkach klimatycznych' i glebowych
Skierniewic, na polu uprawnym. Wartość cukrowa 10 kwiatów na dobę
w obu latach badań wyniosła ponad 13 mg, a wydajność miodowa
vi 1958 r. osiągnęła 238 kg/ha.

r : MATERIAŁ I METODA BADAŃ

Do badań posłużyły nam: dwa gatunki roślin uprawnych - lucerna
mieszańcowa (Medicago media L.) oraz nostrzyk biały (Melilotus albits
Med.) dwuletni i jednoroczny; cztery gatunki 'roślin lekarskich: powszech-
nie znane w Polsce - naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.) ty- ,
mianek właściwy, (Thymus vulgaris L.) i nostrzyk lekarski '(Melilotus
officin,alis Lam.) oraz rzadko uprawiana, mogąca jednocześnie służyć jako
roślina ozdobna - szałwia muszkatołowa tSaiou» sclarea L.); jedna by-
lina pszczelarska - trojeść amerykańska (Asclepias syriaca L.), która
swego czasu wzbudziła duże zainteresowanie jako roślina przemysłowa
kauczukodajna i włóknista.

Poza tym badaliśmy nektarowanie czterech gatunków chwastów pol-
nych i ruderalnych. Są to: czyściec błotny (Stachys palustris L.) często
spotykany. wieloletni chwast na podmokłych polach, mokrych zaroślach

T - Zeszyty pszczelnicze Nr 2

\
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.ikoło rowów; masowo występujące w zbożach jarych ~~~inaCzej
rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum L.) i ognicha,.. inaczej gor-
-czyea świrzepa (Sinapis arvensisL.),· 'Z którymi ~le' prowadzi się
walkę chemiczną na szeroką skalę. (W tym przypadku chodziło nam
o ocenę stopnia zmniejszenia się zasobów pożytkowych, jakie. poniesie
pszczelarstwo przy masowym niszczeniu tych 'chwastów). Ponadto zaję-
liśmy się również roślinami przydroży i suchych wzgórz. Należą do nich
szałwia okręgowa (Salvia verticillata L.)gatuhek bardzo miododajriy
w Związku' Radzieckim, farbownik lekarski (Anchusa officinalis L.)
i ostrzeń pospolity (Cynoglossum officinale L.).

Określiliśmy również wydajność miodową czterech gatunków roślin
-dziko rosnących - bodziszka łąkowego (Geranium pratense L.). częstego
.składnika.naszych łąk, wierzbówki kiprzycy (Chamaenerion angustifolium
Scop.) w warunkach naturalnego lasu oraz 2 gatunków macierzanki -'-
piaskowej (Thymus serpyllum L.) i zwyczajnej (Thymus pulegioides L.)
rośliny nieużytków piaszczystych, łąk i widnych lasów.

Z roślin ozdobnych zbadaliśmy nektarowanie malwy ogrodowej
(Althaea rosea Car.), tak często spotykanej w wiejskich ogrodach przy
domach, i mniej znanej ślazówki ogrodowej (Lavatera trimestris C.) oraz
bardzo dekoracyjnego powszechnie hodowanego w miastach pnącza -
winobluszczu japońskiego (Parthenocissus tricuspidata Planchon).

Spośród omawianych tu 21 gatunków roślin, 11 badano w ciągu 2 lat,
10 - trzy i więcej lat.

Badane rośliny rosły w średnio zwartym łanie w większości przypad-
ków na glebie bielicowej.

Nektarowanie 20 gatunków badano metodą pipetową (Demianowicz
1960 r.). Tylko dla nostrzyków (Melilotus aZbus Med. i M. officinalis
Lam.) ze względu na ich drobne kwiaty zastosowano 2 inne metody ba-
dań: 1. wypłukiwano nektar wodą destylowaną i cukry oznaczano foto-
kolorymetrycznie zmodyfikowaną metodą Folin-Wu (D e m i a n o w i- \(
c z o w a i R u s z k o w s k a 1959) i 2..nektar z kwiatów odwirowywano
na wirówce, ilość jego oznaczano wagowo, procent cukrów przy zastoso-
waniu refraktometru Abbe'go.

Nektar pobierano w okresie pełni kwitnienia roślin conajmniej przez
3 dni, biorąc przeważnie po 3 próby (powtórzenia) dziennie. Zależnie od
intensywności nektarowania danego gatunku i od metody którą się po-
sługiwano, na jedną próbę brano nektar z 5, 10, 20 względnie nawet ze
100 kwiatów. Dla kwiatów wyjątkowo dużych i obficie nektarujących
jak malwa ogrodowa (Althaea rosea Car.) i naparstnica purpurowa (Di-
gitalis purpurea L.) pobierano nektar z 5 kwiatów, a dla drobnych, wy-
dzielających małe ilości nektaru kwiatów macierzanki (Thymus) i ogni-
chy - (Sinapis arvensis L.) - z 20, z' nostrzyków {Melilotus) natomiast ze
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100 i więcej. Badane rośliny były izolowane gazą przed odwiedzinami
owadów na okres l' doby.

. ,Prowadzono obserwacje długości kwitnienia kwiatów wszystkich ba-
danych gatunków oraz obliczario liczbę kwiatów na 1 ru:'! w sposób opi-
sany w wyżej wymienionej pracy zbiorowej (Demianowiez i inni 1960 r.). '111*

Oprócz' tego obserwowano intensywność oblotów pszczół Vi czasie 4..,..6
dni pełhikwitnienia danego gatunku. Dla roślin zielnych posługiwano
się przy tym ramką z drutu, o. wymiarze 1 m2• Obserwacje prowadzono
co 2 godziny, począwszy od 5 rano do 19 wieczór, według czasu środkowo
europejskiego. Zapisywano liczbę pszczół pracujących w danym momen-
cie na powierzchni f m2; Obserwacje oblotów prowadzono tylko w Skier-
niewicach, a.wiec w tych samych warunkach glebowych i klimatycznych.

WYNlKI BADAŃ I OBSEItW ACJI

.' Największą ilość nektaru produkowały kwiaty malwy ogrodowej
(Althaea rosea Car.), naparstnicy purpurowej (Digitalis purpurea L.) i tro-
jeści amerykańskiej - (Asdepias s'yriaca L.), najmniejszą zaś kwiaty rio-
strzyku białego (Melilotus albus Med.) i lekarskiego (M. officinalis Lam.),
zwłaszcza w warunkach klimatycznych Mazurów oraz 3 gatunki macie-
rzanki ~ (Thymus) ze względu na małe wymiary kwiatów, a tym samym
i nektarników (Tab. l).

Bardzo wysoką wydajność miodową wykazały: dwuletni nostrzyk
biały (Melilotus albus Med.) pod Puławami, trpjeść amerykańska (Ascle-
pias syriaca L.) i farbownik lekarski (Anchusa officinalis L.) w warun-
kach uprawnego pola. Z przebadanych przez nas roślin pszczelarskich
trojeść okazała się najlepsza nie tylko pod względem wydajności miodo-
wej, ale ilości wydzielonego nektaru przez l kwiat i wartości cukrowej.
Interesująco przedstawiają się wyniki badań winobluszczu japońskiego
(Parthenocissus tricuspidata Planchon). Gatunek ten równomiernie nek-
taruje i jest intensywnie oblatywany przez pszczoły, dostarczając im
późnego pożytku. Należy do roślin o dobrej wydajności miodowej, po-
dobnie jak naparstnica purpurowa (Digitalis purptLrea L.) i czyściec błot-
ny (Stachys palustris L.). Średnią wydajność miodową wykazały: tymia-
nek oraz macierzanki zwyczajna i piaskowa (Thymus vulgaris L., T. ser-
pylZum L. i T. pulegioides L.); słabą wydajność miodową lucerna mie-
szańcowa (Medicago media L.); bardzo słabą - wierzbówka kiprzyca
(Chamaen.erión angustifolium Scop.), łopucha (Raphanus raphanistrum L.)
i ognicha (Sinapis a:rvensisL.).

Po raz pierwszy podjęto w Polsce próbę klasyfikacji roślin nie tylko
z punktu widzenia ich nektarowania, ale długości :okresu kwitnienia
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1 lUcerna mieszańcowa

(Medic"Id media L.)
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Skierniewice 1958 bielicowa 18,Q 32023
1959 lekka 28,3 29038
1960 26,0 14553
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2 Nostnyk biały dwuletni Siejnik
(Mtli/otl/s a/bus Med.) Osiny/Pul.

Siejnik
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. 3 Nostrzyk bialy jednor . Siejnik
(Mt/ilotus a/bus f. annua) Skierniewice

Ro8Jny,leun.ue Skierniewice

4 Napantnica purpurowa
(Digil4/is purpurta L.)

S Nostrzyk lekarski Siejnik
(Mtlilotl/s C!(ftdnalis Lam.)

6 Szałwia muszkatołowa Skierniewice
(&I/I/id sdare« L.)

7 Tymimek: wWciwy Skierniewice
(Thymus vtllgaris L.)

Ro8Jny pucze1arskie Skierniewice
8 Trojeść amerykańska ..,

(Asc/tpias syriaca L.)

1956- brunatna średn. 143,0 407121
1957 lessowa 24,S ' ~7982
1958 brunatna średn. 71.0 132541
1959 I

" 157,0 640901.'

1958 bru.oatna średn. 152,0 149840
1962 bielicowa Idtka 63,0 27(909

1958 bielicowa lekka 13,3 1124
1959 13,3 976
1960 8,3 1 ()4()

1958 brunatnaśredn.

1959

1958 . bielicowa lekka
1960

1958 bielicowa lekka
1960

1960 bielicowa lekka
1962
1963

70,0 285995
118,0 '454809

4,0 12758
4,0 10244

98280
~25494

,1347
3232
2!i04

46,7 4850
60,0 10100

34,0 13664
30,0 -10564 '
45,0 12688
25,0 15 <406

3
3

4

••

.10 Gorczyca hvirzepa
(ognicha)

(Sinapis arvmsis L)

Skierniewice

1960 bielicowa lekka
1962

1958 bielicowa lekka
1959
1960
1962

3
7

1t Rzodkiew łwirzepa Skierniewice ,
(łopucha)
(lUJphimus raplumistrum L.)
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1958 trielicowalekka 41;0
1959 82,0
1960 49,0
1962 68.0
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Chwasty polne i ruderalne
9 . Czyściec błotny Skierniewice

(Stiuhys pa/ustris L.)
5

••
4
8
7

••
••

16
l3

••

s
S
7

,.;Ii
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'>4".<

"
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Tabela t

łn!d. min. malu. łn!d. mln. maks. lted. min. maks.
Mittd Min. Max. Mittd Min. Max. Mittd. Min. Max.

9 15
---....----.1---,- __'1-- -- -- -- -- -- -- -- --I---~I---

1310 11 12 14 16 17 18

Wydajne*!
miodowa
w ksJba
~

ergiebla-
kdt

Kg/ba,

90 4
15.0 .•
280 4

120,7 14,8' 303,8 30,6 25,0. 52,6 36,99 8,71 75,95
..106,2 65,0. ,169,4 37,3 26,5 52,4 39,64 30,22 66,66
131,2 12,8 403,0. 31,2 .22,5 53,S 40,88 6,36 90,68

19 20

240 2 1,8 1,0. 3,6 57,2 36,2 62,6 1,0.3 0.,40 1,78 83 B.J.
360 ~- 2,3 1,3 4,0. 31,7 15,4 51,2 0.,73 0.,34 1,20 53 B.J.

~. 2 3_~ 2,~2~_5,_4__3O_,o.~_15_,25.0_,o. 0._,%__ -.0._,4_1__2_,ro 3_5 B._J_.__
·1185 4,5 0.,16 0.,15 0.,19 44,2 34,4 54,0. 0.,09 0.,08 0.,10. 206 W. O.

1000 3,0. 0,33 0.,21 0.,61 678 Z. D.
'1200 3,9 0.,15 0.,05 o.:n 31,1 17,0. 62,0. 0.,04 o.,Q3o.,0.5 26 W. o.
350Q 3,3 0.,05 0.,02 0.,12 15,4 7,0. 28,0. o.oi 0.,0.1 o.oa 26 W. O.

1380 4,9 0,12 0.,08. 0.,15 11,1 7,0. 21,0. 0.,0.3 0.,10. 0.,17 12 W. O.
~ 5,0. 1,3 0.,2 2,5 13,0. 4,0.66,4 0.,17 0.,10. 0.,30 30 Z. D.

208 B.J .
194 B.J.
213 B.J.

11m 4,1
2100 2,S

0.,0.70.43,6 19,0. 76,0.
0.,02041,S 6,3 67,1

23,5 W.O ..
10.,0. W.O.

0.,0.360,0.20
0.,0.150.,0.10

0.,16 0.,0080.,041
0.,0070.,0050.,Q10.

80 ·1,5
80 1,5

28,7 18,7
17,0. 9,6

42,8 25,3 17,5 38,7
34,1 32,8 30,2 49,S

7,26 4,24 11,85
5,58 3;15 8,0.5

0.,51 0.,13 0.,80
0.,59 0.,28 0.,91

22,25 13,17 37,08
28,51 10.,6148,76
27,36 17,69 55,16

7,90 1,72 20,64
9,81 3,73 14,32

1,0.1 0.,55 2,48
1,76 0.,% 3,0.3
2,42 1,42 3,84
1,74 0.,65 2,07

1,23 0.,41 1,94
1,78 0.,97 2,82
2,73 1,38 5,65
1,64 0.,99 2,88

174 B.J.
107 B.J.

120 2
3~ 2

2,3 36,4 27,6 50,2
1,8 45,4 24,6 71,3

125 B.J.
185 B.J.

-, .;;" t
~, . -~ ':--

1,4 0.,4
1.3 0.,5

15.0 5
280 5
,120 5

70.,1 36,9 173,6 31,1 16,2 50,0.
10.3,9 40,6 175,7 27,4 21,2 62,0.
83,S 47,3 220,1 32,3 24,2 47,8

187 Z. D.
576 Z. D.,
438 Z.D.

"'l~··,.··',,·.··.··,"·,·.!',

~\ :7

..;.:-.

~,--150 2
120 2

15,9 5,4 35,9 49,7 26,8 67,5
13,5 6,4 20,8 72,7 46,3 74,0.

% B.J.
248 B.J.

160 . t
240 1
210. '.1
120 1

1,5 0.,8 6,9 67,3 59,1 73,6
2,4" 1,4 4,2 73,3 63,0. 75,9
3,6 1,8 7,1 67,2 57,8 75,3
2,50.,9 4,0. 69~6 67,8 74,2

17 B.J..
23 B.J.
38 B.J.
34 B.J.
24 B.J.
31 B.J.
56 B.J.
39 B.J.
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160 1
~. 'I
270 ·1
120 ~ l

2,7 1,1 4,2· 45,6 26,8 61,8
2,5 1,8 4,4 71,2 60,4 77,1
4,62,2 13,9 59,3 40,9 69,2
2,3 1,4 4,0. 71,3 58;4 74,3
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Rodzaj gleby
Bodenart

Liczba
roślin

na. 1m2;
AnzahJ .

d.PlIan-
zenie m2

~c!ni
Liczba pob~

kWiatów • neł;taiU •
'iia' 1 Jb2 l" ADioahl
,An%abl d. Taac
d. BI01lerl ,d.Nek'"
'je m2' tuęllt., ,

nebtneąs -

Rok
badań
v«:

suchsjabr
GatUnek

PIIan2eIlart
Miejscowość

Ort

l,

1--4 5 6, ,7

1958 bielicowa lekka 17,0 2300
1959 11,7 1846

---------

1959 ' bielicowa lekka 6,3 22188
1960 6,3 26371

--1960 bielicowa lekka 12,5 6881
1%3, 49,3 13918

----,-,-"

1953 lessowa 5,0 9460
1959 bielicowa lekka 6,3 7964
1960 6,3 9186

2 8 .
7
4 <'

~' ~
.~

'7 1

-8
.~~
"'I.

; ~
----

6
i

so "4:, " ...

6

12 " Ślaz dziki
(Malva silvestris L)~----------------
Przydroża IUche, wzg6rza

13 Farbownik lekarski Skierniewice
(Arn:husa officinalis L)

Skierniewice

14 Ostrzeń, pospolity Skierniewice
(Cynoglossum officitiale L)

15 Szałwia okręgowa Lublin
'(Sa/via vertieillata L) Skierniewice

kodiny lejne
16, Macierzanka piaskowa

(Thymus serpyl/um L)----~~---------~------------~--------
17, Macierzanka zwyczajna

(Th. pulegioitks L)

Skierniewice
./

44195 3
77 358 7

1958- bielicowa lekka
1960

Skierniewice bielicowa lekka 35190
128 580

------

~50
467

4
9

1959
1960

.""
/ 18 Wierzb6wka kiprzyca

(Chamllenerion angusti-
jolium L.)

.gliniastaMuszyna 1959
1960

RoIDnyłąkowe
19 BOdziszek łąkowy

(Geranium pratens« L)
10
8

1959
1960

bielicowa lekka 6,3
6,3

20,36

8570 --'---- /', ",

Skierniewice

RoIDny ozdobne
20 Malwa ogrodowa Skierniewice 1958 bielicowalekka 4,0 1011 -4

, (Althaea rosea Car.) 1959 4,0 720 5
1960 4,0 968 6'

21 ' ŚiaZ6wk;l ogrodowa Skierniewice 1955 bielicowa lekka 13,3 2688 '.(~atera trimestrłs' C.) 1960 13,3 ' 2392 4

22 Winobluszcz japoński ' Skierniewice , 19-59 qj,elicqwa lekka 10<l68 10';
(Parthenocissus tricuspiJata 1960 , 14428 7

, Planchon) 1962 13235 4
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480.
'..240'
..~

. 15(}

360

120
.1~

300'
210
120

','

\'

sa
100'
U>

Wyda~
,duodo_'
. w Icg/ba

HoiIis-

~
kdt

Kg.ba

Autor .'vere.-' .

.'~.:' . -- -- -- ---- --tO 11' 12 1~ 14 15 16 17 18 19 20 21

t·o 9,1 4,6 18,0 49,7. H,3 71,7. 4,52 1,10 7,02 ·,26 B.J.
2. 11,0 4,1 15,2 63,7 .31,0 72,3 7,01 3,61 9;43 32 B.J:

·1,& 22,2 11,0. 38,0 55,6 40,0 78,0 12,37 5,38 21,58 515' .~.J.
..• ;S 17,3, 6,6 25,8 47,6 35,0. 71,4 8,23 4,30 H,07 407 B.J

.: .-
'4,86"-1,5 "15,0 11,4 19,4 62,4 38,6 74;8 9,35 13,39 12.1. .B.J, .';.

1.,5' 9,& 5,2 18,6 65,1 48,0 78,0 6,21 3,83 11,37 162' .. :&'J.
2 2,8 0,3 7,1 23,6 13,0 33,3 0,66 0,14 1,36 ,60 ~.D.
.2 4,5 0,8 11,1 67,3 47,8 76,7 3,03 0,60 5,38 60 Z.D.

,2 5,8 1,8 13,4 52,6 48,0 75,3 3,05 1,20 5,86 70 Z.D.

l '1,6 0,5 2,6 26,9" 11,2 58,4 0,43 0,29 0,58 48 RJ.
2 t,8 . 1,0 2,2 42,8 19,0 63,0. o,n 0,26 1,23 149 B:J.

...: . ..:..

:2 1,3 0,5 2,1 .. 44,6 33,1 56,!; 0,58 0,27 0,79 51 B.].
2 1,1 0,4 2,2 45,5' 29,1 74,3 0,50 0,20 0,81 . 161 .B.J.
3 28,1 8,0 98,4 57,0 35,0 72,0 16,01 4,26 63;17 27 S.S .
3 29,1 6,2 79,6· 44;5 15,0 68,0 12,95 1,92 24,97 23 S. S,

_____ . _______
1- 15,6 7,2 34,5 71,0 49,0 n,2 U,Q3 4,90 24,91 28 ·B.J.
1 12;9 3,5 27,2 57,7 47,0 73,0 7,44 2,06 15,73 80 B.J.

_ .._-------

2 zn» 137,0 952,0 24,5 ·14,7 48,0 67,84 39,30 456,20 172 B.J
2 259,5 n,3 998,5 25,0 12,0 60,3 64,56 28,65 124,74 116 B.J.
2' 482,0. 93,6 945,1 ~,4 10,6 33,0 107,81 19,27228,98 261 B.J.._._--
2 68,0' 28,0 156,2 12,4 10,5 60,4 8,40 6,80 25,20 56 B.J.
2' 53,3 i9,2 76,0 "17,9 15,6 30,6 9~53 3,87 15,72 57 a.j..

2,& . 8,9 4,1 12,2 67,2 '46,0 78;0 5,9i 3,41 9,37 HI8 B.J.
;5 "19,8 6,6 61,2 29,4 14,5 62,0 5,82 2,90 .9,46 262 B.J ..
is 10,5 2;3 22,2 48,7 38,4 76,8. 5,11 1,38 ·H,44 211 B.]:
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i intensyWnOści' oblotów prnez tgŚZC2oly. 'Tego rodzaju ze&tawięnie ułatwi
pszczelarzom ocenę miejscowości z punktu. widzenia pszczelarskiego.

,Ze względu na okres kwitnienia podzielono gatunki na 6 klas
(tabela 2). Krótkotrwałych pożytków, od 3 do 4' tygodni (kl. I i II); do-
starczają pszczołom np. gorczyca biała' (Sinapis alba L.), macierzanka
zwyczajna (Thymus pulegioides. L.), rodzaj sparceta (OnobTychis) 3 ga-
tunki, rzepak ozimy lBrassica napus v. oleijera M e t z g e r.): .

Tabela 2
Długość okresu kwitnienia gatunków

Lange der Bliihperiode .der Płłanzenarten

Klasa
K1asse

Długość okresu
kwitnienia

w tygodniach
Unge d, Bluhperiode

in Wochen

Gatunek rośliny
Pflanzenart

około 3
ungefahr 3 .

Sinapis asvensis, SifUlpis alba, Th}'mus pulegioides, OIIDbrychis t1i11łS-

caucasłca, Onobry,his arenaria. Raphanus raphanistrum. '

II około 4
ungefahr 4

Asclepias syriaca, Onobr}'chis vi<iireJolia,Salvia ofj'l&inalis, Brassi&anapus
v, oleifera, Panhenocissus trlcuspłdata, Borago :officinalis, Eruca saliva,
Geranium pratense, Salvia sclarea, C}'noglossum oJJicinak.

III około 5
ungefahr 5

Phacelia tanacaetifolia, Nepeta cataria v. <itriodora, Polemonium coeru-
leum, Fagopyrum esculentum. Lythrum salicaria, Trifolium repem.
Marrubium vulgare,

IV około 6
ungefahr 6

Thymus vulgaris, Dracocephalum moldauicum, Leonurus cardiaca v. vil-
losus, Digitalis purpurea, Meliss« officinalis, Th}'WlUs S6p}'lIum, Rula
graveolens, Hyssopus o/'Jicinalis, Saophulana nodosa, Althata rosea,
Malva silvestris.

V· około 7
.... ungefahr 7

VI 8-10

Bchtum vulgare, Lavatera trimestrls, Salvia verticillala, Meli/otus' albus.
A/thata officinalis; Chamaenerion angustifolium, Salvia nemerosa, Stach}'!
palustris, Anchusa offrcinalis, Meliknus albus (f. annua).

Nepeta grańdiflora, Lamium maculatum, Medicago media, Lomium album,
Ballota nigra.

długotrwałych zaś, od około 8 do 10 tygodni (kl. VI) - jasnota biała i pla-
mista (Lamium album L. i L. maculatum L.), lucerna mieszańcowa (M€'-
dicago media L.) i mierznica czarna (Ballota niqra L.).

Ognicha i łopucha znalazły się w klasie I tzn. pożytków krótkotrwa-
łych. Dotyczy to jednak egzemplarzy, rosnących w określonej uprawie.
Każdy zabieg agrotechniczny,ja~ orka.v podorywka, wydobywający ną
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wierichglębsze' warstwy gleby, pobudza nowe nasiona dÓ',Kiełko.wartia
i zwykle VI, ókólicy gatunki te kwitną' przez' cały sezon od w1<5Sny'do'
przylnroptów. ',lo

Porą'Iiajirt~nSyWniejszego' oblotu roślin przez pszczoły a więc Lnek-
tarowania ich kWiatów są' godzinypołudniqwe. Wyjątekpoą tym wzglę-
dem'stanowi'gryka (FagopytłJ/m,·escttlen,tum Mn(:h;), która nektaruje bar';'
d:r.Okrotko. przed południem, od godziny 7 do. 1O~11 i wlnoblusźcs
~ki' (ParthenocissUs tricUspidata PlaneOOn)',kt6ry riektal11je tylko
popolucil'iiu, począwszy od godziny 12':""13 do 19 wieczorem. Maksymalhą
libzbę pszezól- ponad 30 ha 1 m2 można obserwowaćnanim o. gddz~ 15:
(wYkres "l). Poza winobluszczem intensywne obloty pszczół obserwowano

/ na macierzance zwyczajnej (Thymus pulegioides L.), szancie zwyczajnej
(MCi~i~ vulgare, L.) i trojeści amerykańskiej (Asclepias syriaca.L.),

, prźy c~ym maksimum oblotówprzypada u tych gatunków około godz.U.
Doąrze Qbla'tywane prnez p62X!Zołysą trzy gatunki rodziny szorstko-

'~triyc~':fatbownik (AnchuSa óffidn,alis L.), żmijowiec (Echium vut-
gd:re L.) i ostrzeń lekarski (Cy1OOglossum',officinale L.) przy czym' ma:ksi-
mum psiczół u farbownika przypada na godz. 11, u żmijowca: na 13,

,8 u 6strZeIiia' na 15:S'toslrhkowo. słabe obloty obserwowano na obu
gatunkach jasnoty (Lamium album L.) i (L. maculatu'm L.), bodziszku
iąkowym (Geronium" pratense L.), krwawnicy pospolitej (Lythrum sali-
~L.) i prawoślazie lekarskim: (Althaea officinalis L.), bardzo słabe na
koniczynie białej (Trifolium repens L.), rzepaku (Brassica napus v. olei-
fera Metzger), lucernie mieszańcowej (Medicago media L.), gorczycy
bi~lef (Sina.pis alba 'L.), ognisze (Sinapis droensis L.) i łopusze (Raphanus
'1'aphanistrum L.).

Gatunk], należące do tego. samego rodzaju, Są w różnym stopniu obla-
tywane przez pszczoły, np. rodzaj sparceta (Onobrychis), szałwia (Salvia),
macierzanka (Thymus) itd.

Krzywe, przedstawiające obloty, są jednowierzchołkowe. Zdarzają się
jednak i' dwuwierzchołkowe, np. u ruty (Ruta graveolens L.), prawoślazu
(Althaea officinalis, L.), sparcety piaskowej (Onobrychis arenaria Ser.)
f innych, cojest prawdopodobnie wynikiern rzmniejszenia się intensyw-
ności dopływu nektaru w określonej porze dnia.

o::::

DYSKUSJA WYNIKOW

, Z roślin uprawnych niską wydajność miodową wykazała lucerna mie-
szańcowa Medicago. media L. od 3-5 do 83 kg/ha. Wartość ta zajmuje
Pośrednie' miejsce między+danymi uzyskanymi przez Ostaszczenko-Ku-
driawcewą a podawanymi' przez pszczelarskie podręczniki radzieckie.
WedługK 1-1 d r.i a' w c e w e j wydajność nektarowavróżnych odmian'

107



•
lucerny siewnej M. sativa L. wahała się od 136 do 272 kg/ha, w pod-
ręcznikach zaś jej wydajność miodową określa się na 25 kg/ha.

Oba gatunki nostrzyków Melilotus albus Med. i M. officinalis Lam.
w naszych warunkach okazały się bardzo wrażliwe na żyzność gleby
i nieodpowiednią 'pogodę. Na Mazurach, koło Olecka, w 1956 r. wydaj-
ność miodowa dwuletniego' ·nO'strzyku białego wyniosła 206 kg/ha, na
Lubelszczyźnie pod Puławami - 678 kg/ha. W pierwszym przypadku
odpowiada ona według Szczerbiny wydajności nostrzyku' w, środkowym
pasie ZSRR, w drugim zaś przewyższa ją nawet dla obszarów czarno-
ziemnych. Niższa wydajność nostrzyku na Mazurach wywołana jest gor-
szymi warunkami pogody. Bardzo słaby w warunkach Polski okazał się
jednoletni nostrzyk biały. Wytworzy!' mało kwiatów na róśliliach;zakwltł
późno i jego wartość cukrowa (bezwzględna ilO'ŚĆcukrów wydzielona
przez kwiaty w ciągu doby) była o połowę niższa niż dwuletniego. R6w-
nież bardzo słabo wypadła wierzbówka kiprzyca (Chamaenenon angusti-
folium"Scop:) w warunkach naturalnego lasu górskiego w Karpatach

< ',,' '~', I "C,' ,; , ił

Zachodnich; chociaż' zgodnie z obserwacjami Awetisjana śred,niO'kwiąty:
jej wydzielały więcej nektaru i jego wartość cukrowa była wyższa.
Rośliny nie występujące w zwartych łanach wytworzyły bardzo mało
kwiatów na jednostce powierzchni, co odbiło się ujemnie na ogólnej
wydajności miodowej tego gatunku. Jest ona prawie lO-krotnie mniejsza
od wydajności uzyskanej w Skierniewicach w 1958 r. w warunkach
uprawnego pola, a Ifi-krotnie mniejsza od wydajności w pasie środko-
wym ZSRR.

Z innych badanych przez nas gatunków znacznie niższą wydajność
miodową (60-70 kg na 1 ha) w warunkach Polski wykazała szałwia
okręgowa Salvia oerticulau» L. w stosunku do danych radzieckich. We-
dług O s t a s z c z e n k Q - K u d r i a w c e w'e j jej wydajność nektarowa
przy koncentracji cukrów 65% wynosi 900 kg/ha. Po przeliczeniu na
wydajność miodową wyniesie to 731 kg/ha. Smaragdowa w 1952 r.
podaje, że wydajność cukrowa szałwi okręgowej wynosi pod Moskwą
300 kg/ha. W przeliczeniu na miód stanowi to 375 kg.. R6wnież znacznie
niższą wydajność miodową (8-krotnie) wykazała macierzanka zwyczajna
Thymus serpyllum L. w polskich warunkach w stosunku ido danych
radzieckich.

Farbownik lekarski Anchusa officinalis L. okazał się natomiast bar-
dzo dobrą rośliną miododajną o długim okresie kwitnienia. Jego wydaj-
ność miodowa była 4, a nawet 5-krO'tnie wyższa niż w ZSRR.

Najwyższą wydajnością miodową, do 576 kg/ha charakteryzuje. się
.:trojeść amerykańska Asclepias syriaca L. Dane te są zbliżone do jej
średniej wydajności miodowej dla ZSRR.

Dla 12 zbadanych przez ~as gatunków nie udało się nam ~etć
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w pszczelarskiej literaturze światowej danych liczbowych, dotyczących
ich nektarowania i wydajności miodowej. ,

Opinie uczonych na temat wartości obserwacji oblotów pszczół są
częściowo sprzeczne. K u l ij e w, który początkowo przywiązywał wielką
wagę do obserwacji oblotów pszczół, jako podstawy do scharakteryzowa-
nia wartości pszczelarskiej danego gatunku, obecnie uważa, że liczba
pszczół pracujących na jednostce powierzchni zależy nie tylko od stopnia
nektarowania kwiatów, ale i od nasycenia danej miejscowości przez
pszczoły,

Pritsch, .który Im podstawie liczby odwiedzin pszczół charakteryzuje
.równieś wartość pszczelarską badapych przez' siebie gatunków roślin,
uważa za cenne gatunki średnio, ale równomiernie oblatywane. przez
pszczoły w ciągu całego dnia.

Nasze obserwacje potwierdzają pogląd Kulijewa. Dodać jednak nale-
ży, że intensywność oblotów pszczół różnych gatunków roślin zależy nie

. tylko od ilości i gęstości w.ydzielanego przez kwiaty nektaru oraz od
nasycenia okolicy przez pszczoły, 'ale także od liczby' rozwiniętych kwia-

. tów na jednostce powierzchni, jak również od ich wielkości.
Z roślin uprawnych w warunkach Skierniewic, podobnie jak w Niem-

czech, najlepiej była oblatywana przez pszczoły facelia Phacelia tana-
caetifolia Benth.

Bardzo niska wydajność miodowa łopuchy Raphanus raphanistrum L.
i ognichy Sinapis arvensis L. rosnących w zwartych łanach oraz słabe
obloty ich przez pszczoły pozwalają przypuszczać, że nawet przy inten-
sywnym zwalczaniu tych chwastów pszczelarstwo zbyt wiele nie straci.

Zmniejszenie się pożytków pyłkowych tak obficie wykorzystywanych
przez pszczoły z tych roślin da się wyrównać dzięki rozszerzeniu uprawy
takich gatunków jak kukurydza, konopie, koniczyny itp. dostarczających
dużo pyłku.

WNIOSKI

1. Bardzo wysoką wydajnością miodową, ponad 509 kg/ha charakte-
ryzuje się trojeść syryjska Asclepias syriaca L. i farbownikb~:karski An-
c,husa officinalis L. Bardzo słabą wydajność miodową wykazały: nostrzyk
biały jednoroczny Melilotus albus f. annua Med. i chwasty z rodziny
krzyżowych - łopucha Raphanus raphanistrum L. i ognicha Sinapis ar-
ven.ris L.

2. Wy~iki naszych badań nad wydajnością miodową farbownika
lekarskiego Anchusa officinalis L. były wyższe przeszło 4 i 5-krotnie od.
danych radzfeckich, znacznie natomiast niższe dla 5 gatunków: maci~
rzanki zwyczajnej Thymus pulegioides L., s~i okręgowej SoJvia v~-
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ticillqta .I:" .wierzbówki .~przycy.., Chamaenetion .ang~!ólł1&m .:Scop,
nostrzyku lekarskiego Melill>tus officiruzlis' Lam. i jednoroesnego. n06ny-
kub~ałegoMeliZotus all:>usf. anntia.MeQ.. Podobne dia ,2 gat1J,Ilków:
nostrzyku bialegodwuletniegoMeZilotus albus Med. i trojeś<tialJlerykań-
skiej Asdepias syriacaL., dla .12pqzostałychgatunków, opracowano je,
po raz pierwszy, .

,3. Intensywność oblotów przez. pszczoły tylko do ~nego8topnia .
charakteryzuje wydajność miodową danego gatunku rośll,ny.

4. W długości kwitnienia różnych gatunków roślin istnieje du4 roz-
piętość.cód 3 do 10 tygodni.
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ME.u;OIlPO.u;YKTlilBHOCTh BA2KHE:ffilllilX ME.u;OHOCHhIX
. PACTEHlil:tł B YCJIOBlilHX IIOJIbilllil

(qacTb II) ,

30~MR ~eMRHoBH~ BodecnaB H6nOH~K~
B,aH,~a OCTpOB c x a H C Ta HH.Cn a a ,illH6 OBCK~ .

Pe310Me

B 3TOH patiore rrpeztcraaneasr peaynbTaTI:>1 H<:cne.ąoBaHHH HeKTapoB~eJl~,Sł
H Me,ąonpo.zorK'I1lBHOC~21 BH~a TPaB!łHHCTbIXpacTeHHH (Ta6nJłqa 1).O~HHaĄqaTb
H3 HHX 6bInH Hccne~oBaHbI B nepasre.
"He~Tap 19 BH.ąOBc06Hp~lncR' mmeTKaMH, a ~yx --'Mdilotus' ,.aUn/oB Med.' Mw;"

KHOBeHHOrOH ozraoaeraero - qeHTPH~ympoBaHHeM. IIpoqeHTHoe COAeplK~e ea-
X!łpoBB HeJtmpe orrpeneaanocs rrpa nOM~Hpeq,paK'l'GMeTPa.
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Kpólle "'~' B' ()~aKOBbIX nO'łBeHHbIX J( KJIJBlaTH'łecKHX YCJI08JU1X, BMHf1""
. lIa6JiIo~_ UPO~HTeJIhlloCTH neprro~ wseorewm49 BM~OB H 'łaCroTbI noce-

~eJU'UI Jl"IU8MH f3. B~OB Me~OaOCÓB.

~ee 8blcOKoA.;Me~Onpo,ttYKTHBBOCTbIOOTJXH'łaJIMcJ.CpeAH ODHCaHll&IX BOBO- •.

HCCJie40BaIIhIX BJC,l(OB A,de~ syriaca L., Anch1i.ł4 offici1l4lis L. H MeH10ltus
41bWMed,.·ltOCJJe.l(iudi·aa JIecce.

HONtGERGIEBIGKEIT WlCHTIGERER HONIGTRACHTPFLANZEN
. ~ ..DEN IN POLEN HERRSCHENDEN'BEDINGUNGEN

(Teil II)

·Z.Demia'nowicz, B. Jabłońsk~, W. Ostrowska S. S z y b-ow s k i

z u s a mm e n f a s s lin g
. ;

'I>1Qę Atbeit schildert uns die Erfolga betreffs der Nektarsekretion und der
Honieergieblgkeit, ~ie au! Grund .der 21'Arten .Honigtrachtpflanzen, unter denen
elf %.urn ei-atenłd:al iiberbaupt, durcbgefiibrten Untersuchungen erbalten wurden.ff': '. BeilpArten wurden Nektarproben mit Pipetten entnommen, bei Melilotu.

"" - cd~ Med,' und M. officinalis Lam. -wurde der Nektar durch Zentrifugieren ge-
~' wonrten...·Zti~ergebaIt des Nektars wurde mit Hilfe des Abbe Refraktometers
t;",. tlestinimi.~rdem hat man Beobachtungen der Bliibdauer. von 49 Pflanzenar;'
:f .ten, ·wie aueh- Beobacbtungender Bienenbefliige von 45 Arten in denselben
if: . Bedlngtingen, bei gleicben Boden und Klimaverbaltnissen, durcbgefiibrt. .
~,. . Dłe beste Honigergiebigkeit unter 21 letztens untersucbten Arten bewi'esen:
~:. . !AlCł~as 81łriaca L., Anchusa offici1l4lis L. und MeHlotus albuB Med., der letzte
ł' ~,J.'> a,uf .L&sbOden.
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