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Zakład Pszczelnictwa I. S.

WSTĘP

Kontrolę wagową pożytków pszczelich w sposób zorganizowany pro~
wadzimy w Polsce od 1950 r. Liczba pszczelarzy opierających viybór
metod gospodarczych w pasiece na podstawie analizy struktury pożyt-
ków miejscowych poprzez kontrolę wagową sięga l-go tysiąca. Jest to
niewątpliwy wpływ działalności upowszechniającej w zakresie unowo-
cześniania gospodarki pasiecznej. W ewidencji Ministerstwa Rolnictwa
znajduje się tylko część pasiek prowadzących kontrolę '.POżytk6w,z po-
zostałymi kontakt jest trudny ze względu na brak dostatecznej liczby
instruktorów w terenie. W latach 1950-1963 otrzymywano notatki
wagowe z 346 pasiek 'kontrolnych (240 w 1951 r. - 483 w 1955 r.).
Jest to materiał wysoce reprezentatywny dla całego naszego pszcze-
larstwa i liczbowo znacznie wyprzedza tego typu materiał gromadze-
nyw innych krajach. Najbogatsza sieć punktów kontroli pożytku istnie-
je na terenie woj. południowo-wschodnich (lubelskie, rzeszowskie.vkra-
kowskie, wrocławskie), oraz częściowo w północnych (gdańskie,
olsztyńskie).

Wagowa kontrola pożytku służy głównie bezpośrednio pszczelarzo-
wi, bo orientuje go w strukturze pożytków a to daje podstawę do pla-
nowego kierowania' r071WOjemrojów z myślą o maksymalnym wyko;"
rżystaniu pożytków pszczelich. Poza tym, materiały z kontroli
pożytków zgromadzone zwięk>szego rejonu mogą stanowić podstawę
jego charakterystyki szczegółowej pod kątem wartości pszcselerskie].
W przedstawionym opracowaniu podajemy charakterystykę struktur
pożytkowychw poszezególnyeh rejonach kraju wraz z ich zmianami
cykiicznymi, przedstawiamy wyniki produkcji miodu vi pasiekach
w okresie analizowanym oraz ujawniamy ew. zależności między wy-
rokością produkcji miodu va typenistruktury pożytkowej 'W2ględnie
odpowiednim układem warunków. atmOsferycznych.
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LIT~RATURA

Temat wagowej kontroli pożytku podejmowany· jest najczęściej
w czasopismach pszczelarskich ale poza nielicznymi wyjątkami ogra-
niczany bywa do, liczbowego wykazu zmian wagi ula w rejestrowanych
puntktach pasiecznych. (Schweizerische Bienenzeitung, Leipziger Bie·

/ .
nenzeitung, SLov~nski cebelar, Birekteren, Bitidningem). Wykazy .obej-
mują da:ne miesięczne przeważnie 'z kilkunastu lub z kilkudziesięciu
punktów.· ,

Do pewnych uogólnień na podstawie analizy danych wagowych
z kilkudziesięciu lat doszedł S p i e l m a nn (1963). Była to jednak
analiza powierzchowna, ograniezona do wyłowienia lat dobrych
i złych pod względem zbioru miodu.. W bardzo interesujący sposób
przeanalizował notatki wagowe z kilkunastu lat w odniesieniu do paru
pasiek prof. Ko ch (1964). Analizując i szczegółowo z:rni~y wagi ula
kontrolnegoona tle "zmian warunków atmosferycznych/ doszedł on do
wyjaśnienia mle±ności przybytkumektaru do ula głównie od odpo-
wiedniego układu warunków atmosferycznych. Udowodnił też, że w ba~
danycłi .mięjscowościach występuje pewna cykliczność w strukturze
pożytków.

Najwszechstronniej wykorzystał obserwacje punktów kontroli po-
żytków B ar n u s (1954, 1957, 195P). Mając do dyspozycji bogaty mate-
riał obserwacyjny z ca .400' punktów przeanalizował go ina tej pod-
stawie vscharakteryzował: a) rejony o podobnej strukturze pożytków
pszczelich, b) okresy przygotowawcze pszczół od ipoezątku Sezonu do
głównego pożytku, Ci)zaleŻDość ~OIk?ŚCizbiorów .miodu odicharak-
teru wiosny i d) wyodrę:bnił 6 rejonów pszczelarskich, różniących się
zasadniczo warunkami pożytkowymi i zbiorami miodu.

MATERIAŁ I METODA

Za . podstawę do scharakteryzowania waeunków pasiecznictwa kra-
jowego posłużyły notatki z punktówkontrolt wagowej pożytków z lat
1950~1963.

W omawianym okresie, zgromadzono 4892 komplety notatek, doty-
czących zmian wagi-ulaikonteólnego.: głównie od 1 maja do. 31 sierpnia
każdego roku, Rozłożenie w terenie tych punktów jest w pewnej mie-
rzeprzypadkowe, nie stosowano w tym wypadku . żądnych zasad loka-
lizacji. Nadsyłanieoclpisów .·'ikart'wagowych jest całkowicie dobrowol-
ne i' to jest przyczyną przypadkowości układu terenowego tej sieci
kontroli; Mimo :to' uzyskaliśmy najwięcej materiału z teren.ów najbar-
dziejnapszczelonych. Jest .zaterrrpewnavrównoległość reprezentacji do·
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rozmieszczenia.· ~gł<ryVi~ pszczół' :Wkra)u. Najwięce] notatek dostar-
czyli psaezelarze woj. lubelskiego, drugie miejsce zajmują pszczelarze
woj. wrocławskiego. Bardzo dużo materiału uzyskano też z woj. kra':'
kowskiego i rzeszowskiego. Najsłabiej reprezentowane są. woj; .kosza-
Iińskie, szczecińskie i opolskie. Mała liczba pasiek na tych terenach
uzasadnia niewielką li~bę' -nadesłanych notatek -.

Notatki stanowią dobowy rejestr zmian ciężaru ula stojącego na
specjalnej wadze. Na zmiany te wpływają różne czynniki: do ula przy-
bywa nektar, pyłek, kit, obce. błądzące robotnice i trutnie, drewno ula
w dni słotne zwiększa ciężar przez nawilgocenie; z ula wylatują
pszczoły ginące, zbieraczki do pracy w polu, drewno ula schnie w dnie
upalne itp. WSzystkie elementy wchodzą razem do rejestru zmian
wagi ula. 'Zmianywywodzące się z zabiegów pszczelarza są oddzielnie
notowane i wyłącza/Ile z analizy ogólnej.

Przybytki wagowe z poszczególnych dni sumowano, uzyskując su-
mę priybytk6w brutto w roku dla każdej pasieki kontrolnej. Ubytki
sumowano oddzielnie. Z różnicy tych dwu sum obliczano przybytkl

. roczne netto, Nie dochodzono -jednak do tego na drodze ewykłego,
mechanicenego ' odejmowania. Zachodziła potrzeba analizy dokładnej.
Jeżeli ubytki przechodziły w stan ciągły, to nie wldczano już ich do
sezonu, aby nie zmekształcić obrazu sezonu pasiecznego w danej miej-
scowości. W takich przypadkach pierwszy dzień .nieprzerwanych ubyt-
ków uważany był za koniec sezoąu, Bilans dotyczył wtedy tylko okre-
su poprzedzającego ubytki. . W celu scharakteryzowania pod tym
względem poszczególnych rejonów wyciągano średnie wartości dla
powiatów, następnie dla województw.

Obliczona w podany wyżej sposób wysokość przybytków netto daje
podstawę' do oszacowania zbioru miodu towarowego (odwirowanego).
Stosujemy tutaj od' dawna przyjęty klucz:

przybytek netto do 5 kg oznacza zbiór - O kg miodu towarowego
5-- 8 kg "O- 3 kg ••
8-11 kg " 3- 6 kg "

11-1'6 kg" 6-10 kg "
16-21 .kg" 10-15 kg "
21-33 kg" 15-25 kg "

"ponad ~3 kg " ponad 25 k,g •• ,
Dość często w notatkach umieszczali pszczelarze uwagi o ilości od-

wirowanego .miodu, co eleminowało potrzebę szacunkowego określania
wysokości zbiorów miedu,

Zbiory mioduewtązane są 2 ko.etnymi warunkami występowa-
nia pożytków głównych, Z tego. względu zaszła potrzeba przeanalizo-
Wjlnla terminu ich w~tępowania j okresu trwania. Wiadomo powszech-
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'nie; że wczesne Pożytki trudniejsze' są 'do wykorzystania' mż .pGzmeJsie '
a trwające dłużej są lepsze ·od krótkićh: Jeżeli w· okoltcy-występule '
jeden pożytek główny i raczej skromny, uznajemy ją >Ża'ubogą:; a do
'bogatych Zaliczamy taką, w które] poza głównym występują jeszczie
inne, o różne] obfitość! (sile)., W notatkach wagowych' ~jdują się' sto:'
sowne materiały, które' ułatwiają tego rodzaju analizę. ' ,

Analizę statystycenązastosowano w takich' przypadkach, wkt6rych
ńaizu~ła sri~ potrzeba dostarczania dowodu śctsłegoua-aaobserwowaną
zmianę, ." "

WYNIKI
WARUNKI ATMOSFERYCZNE

, .
Czternąstole1m:i okres jest dostatecznie długi, mogą w tym czasie

wystąpić, różne tY'PY'PÓgody. Tak też było w latach 1~50":""1963.,pbo~
kilku zim bardzo mroźnych i długich Wystąpiły zimy tak łagodhe, ze
właściwie nie różniły się 'temperaturą i' opadami od' miesięcy jesiennycn:
NąjcZęściejmieliŚInY zimy beeśnteżneale kilka razy opady śniegu były
nadawycza] duże. Podobnie było z pogodą w lecie. Lata. chłodne Ideśz'':'
czowe Przegradzane były latami słonecsnymi vi beżdeszczowymi. qp'6ź~
.nione Wiosny wpływały na wegetację, roślin wybitnie hamująco. Inte-
resujące będzie :przeanalizow~e przebiegu ~ruilków ·~tmosfeTyczri~łl
w naszym kraju w'. tych latach, ~t6re- ~ły wyraźniejszy~ływ Ii~
zbiory miodu w kierunku dodatnim lub ujemnym.' . ' , " "

Najniższe zbiory miodu uzyskali pszczelarze w latach' 1956, 19581

1961 i 19~2. W roku 1956 wiosna była dość chłodna i, o"dUżym niedó-
borze opadów. Chłody na przeważającym obszarze kraju trwały do koń-
ca lipca a Więc w okresie głównego pożytku. NektarowanieroŚli,h byłą
słabe, nie skorzystały zatem ani roje słabe ani dobrze prZygotOwane'.
Nieznacznie 'cieplej było' tyłko w województwie białostockim ra.' nieco
więcej opadów wystąpiło wbydgoskim. Nie miało td jednak większego
wpływu' na przeciętny zbiór 'miodu w kraju. Wiosn~ roku 1958 była
ciepła ivwtlgotna; lato' było natomiast <raczej chłodne i skąpe w opady.
Bardzo duże opady wystąpiły vi roku 1962 w maju i: czerwcu. Wiosna
i lato tego roku (do sierpnial) było wyjątkowo chłodne; minimalna tem-
peratura w maju nierzadko spadała poniżej zeravPodobniełnlslde tem-
perat1:iTy'minłmalnernotowano r6W1iliez.wiosną 1958:i 1961 roku,
F, ' D6 ')Wybitniedobry~h zb\orów, młodu w pasiekach, doszło' vi latach
1955, 1957 i 1963. Sezon 1955 rozpoczął się w kwietmu'tóWnl'ci;':od ':chkj;';
tf6W:'iZ; ópmam.i"bYłO'róZ:nie. '.ZllcłiOdiIue wojewódZtwacierpi-ał'y na' nie-
'cJób6r:,:6p&dówa 'W8Ćhodnie' miały ich, ponad 'normę; .Podóbnie ':byłó
FW:'inaju ale~)tachodziły',wtedr-'cZęsie ztńiimy.Na'ogół :pan6wllly.:'ilad.,
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Polską układy ciśnienia niskiego na tle frontów, arktycznych. W czerwcu
i lipcu również nie było ciepło ale doŚĆ wilgotno, z małymi jedynie
wyjątkaWi' W':7C~trum,ki:aju. ·V,'sl)l'p.ie wCl!ruIllkite zezwoliły na naj-
wy~y':ż'bi6r miodu na przestrzeni ańalizowanych 14-tu lat.,

W roku 1957' kwiecień ~ył prawie w, całym ikrajuciepły i z małym!
opada~i.W ..maju natomiast kilkak~flnie napływały na nasz kraj masy
zimnego PótWi~,8If~tyctnego. Na og6ł było już zimno la 'opady w nor-
mie J~~'zil.~. powytej wystąpiły na wschodzie kraju. Poza tym desz-
czów ~'yy>~:zamiS.ło.Czerwiec na odmianę był ciepły i słoneczny z małą
nadw,yiK'*F,:Opadówna północy. Podobnie było i w lipcu z tym [ednak,
że w'-~uiiej połowie przeszły obfite deszcze, '

Jeszcze inny przebieg-pogody obserwowaliśmy w 1963 r. Pó 'bardzo
mroźne] 'zimie w kwietniu rozpoczęła się wiosna z temperaturą dość'
wysoką iz opadami w normie. Zmienne deszcze przychodziły' jeszcze
w maju ido 10 czerwca ale potem nastąpił okres długotrwałe] suszy.
Przez :cały czas było ciepło. Zbiory miodu zapowiadały się wyjątkowo
dobrze ale' susza właściwie zadecydowała o tym, że pszczoły nie wyko-
rzyęt~łYP9żytk9w w drugiej połowie sezonu. Rekordowe ~biory z '1955
nie, 'ZOStałyprtęz to przekroczone. '
..: Układ warunków atmosferycznych w wymienionych latach dobrego

miodobranla ibył' każdorazowo nieco inny, ale- sprzyjający produkcji
pasiecznej. Na ,podstawie analizowanego materiału nie można określić
w szczegółach, jaki typ pogody wiosną i latem sprzyja a jaki nie sprzy-
ja produkcji miodu w pasiekach. Ogólnie zarysowuje Się większa 'zależ-
ność produkcj! pasiecznej od dobrego rozłożenia si:ę w sezonie opadów
niż od zachodzących zmian temperatury. Nie mogą to być jednak ulewy
a raczej stosunkowo częste deszcze, naprzemian z dniami pogodnymi
i beedeszcsowyrai; , '

DATA PO~YTKU GŁb~GO

Za' pożytek główny uenajemy taki okres pożytkowy, który' wyod-
rębnia się'wyraźną zwartością dobrych przybytków wagowych; prze-
wyższających.wszelkte inne z- tego samego sezonu. W niektórych rejo-
nach moze. 'jednak występować w sezonie więcej pożytków o zbliżonej
wartości, ale najczęściej pożytek letni prsewyższa inne albo. okresem
trwania albo obfitością nektarowama, Dlapszczelarzy istotne jest, w ja ...
kim okresie .pożytek główny występuje, bo to właśnie określa ":wybór
metody przygotowania' stanu roboczego rodsin pszczelich ,na,' tęn,',cza$~
Na wcześniejszy pożytek" trudniej [est przygotować odpowtednto silA.e
roje niż na pożytek późniejszy. Na terenie kraju różnice w~dataćh·\wy.>+

.stępowanla ;pożytku głównego nie sąw zasadziewieIktę; "NajWczesni,ej
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Ryc. 1. Daty początku pożytku głównego - średnie z 1950-1963 r.
Dates of the beginning ol the main honeyflow - averages lor the years

1950 to 196.3.

pożytek główny pojawia się na terenie woj. szczecińskiego (27·.V.), ka-
towtckiego i zielonogórskiego (29.V.) .ryc.' 1, 4. Przeciętnie najpóźniej-
sze pożytki główne występują na terenie woj. białostockiego, lubelskie-
go, koszalińskiego (9.VI.) oraz krakowskiego (7.VI.) i rzeszowskiego
(5.VI.). Różnice w terminie występowania 'POżytków pomiędrzywoje-
w6dztwami, były istotne jeżeli przekraczały 5 dni.. (przy poziomie wia-
rogodnośei O,05i). Maksymalna różnica między przeciętnymi 2 woje-
wódzrwami wynosi 13 dni. Nie może to uprawniaćdó wnioskowania,
że wszystkie pasieki każdego z województw korzystają z podobnego
typu pożytków. Na przykład termin występowania pożytków głównych
w woj. warseawskim wyszedł w obliczeniach na 5. VI. ale przeciętny
wynik. obejmuje dane z 18 powiatów' bardzo pod tym względem nie
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podobnych. W pow. Pruszków typowe pożytlri główne pojawiają się
28 maja, o czym niewątpliwie decyduje głównie akacja a na terenie
niedalekiego pow, Otwock lub Maków typowe pożytki występują
27 czerwca. W tym drugim wypadku główną rośliną miododajną jest
niewątpliwie lipa. Podobnie jest w każdym województwie. We wrocław-
skim najwcześniej występują pożytki na terenie pow. Środa Śląska
i Ząbkowice, 21. V. i 19.V., najpóźnie] natomiast na terenie Kamiennej
Góry (23. VIJ). W szczecińskim 10.V. w pow. Gryfino wobec 14 czerw-
ca, w pow. Chojno, Jeżeli zatem bierzemy do analizy mniejsze rejony,
to róźnice 'w datach początku pożytku głównego 'sięgać mogą do 45 dni,
o różnicy tej decyduje głównie rzeźba terenu.

Opracowując statystycznie materiał stwierdzono istotność interakcji
pomiędzy ezynnilkami: terminem Występowania pożytku głównego i ko-
lejnymi latami obserwacji. Daty poży1lk:ukształtowały się w poszcze-
gólnych Iatach od 1950 do 1963 roku me przypadkowo, ale w pewien
określony sposób. W analizowanym okresie zeuważyć można zazna-
czającą się tendencję przyspieszania terminu pożytku głównego. Przy-
spieszenie to wyniosło w tym 'czasie około 10 dni. Między rokiem 1950
i 1953 typowy pożytek główny-. zaczynał ·się przeciętnśe 9 czerwca

dni daya
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Ryc. 2. Zmiana wieloletniej średniej wartości terminu początku pożytku gł6wnego
w· miarę przybywania lat· obserwacji od 1950 do -Hl63r., w porównaniu do

średniej z 14 lat.
Change of the averages for many years of the beginning of the main honeyflow
together with accumulationofyears of observation from 1950 to 1963 in compa-

rison to the averagę for 14 years.
Aa - woj. Lublin i Białystok

b - woj, Wrocław, Opole i Katowice
Ba - woj. Warszaw{I; Bydgoszcz, Poznań,Lódź i Kielce

b .,. woj. Kraków i Rzeszów
Ca - woj. Gdańsk, Szczecin i Zieloria Góra

b - Ólsztyn i Koszalin
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a w latach ostatnich już 29-30 maja. Gdyby ograniczyć się jedynie do
porównania tych terminów w latach pierwszych i ostatnich, to na całym
terenie kraju tendencje są podobne. Nie wszędzie jednak wystąpiły one
jednakowo regularnie. Z największą regularnością zjawisko to wystąpiło
na terenie województw zachodnich i północnych (ryc. 2). W rejonie
centralnym było podobnie, z nieco słabszą regularnością; wyróżniło się
tu przede wszystkim woj. bydgoskie, poznańskie. Pewne ale mniej rów-
nomiernie przyśpieszenie pożytkugłównego wykazały obserwacje 'Z woj.
rzeszowsłdego i krakowskiego. Tendencję tę można tłumaczyć zmianą
struktury pożytków prźez likwidację odłogów, zanikanie chwastów
i wzrost uprawy trzepaku ozimego. Dotyczy to Powierzchni uprawnej
wsżystkich Województw aczkolwiek w' niejednakowym stopniu. Wyjąt-
kowe miejsce w tym zalcresie zajmuje W9j. białostockie. Otóż pożytek
główny na terenlie tego województwa ma w ostatnich latach tendencje
do późniejszego występowania. W pierwszych latach po' wojnie pożytek
zaczył się tam około 9 czerwca a w latach ostatnich już około 1'i czerw-
ca. Preypuszezać należy, że w skład pożytku weszły l1"oślJi.nyz kIwitnie-
niem późniejszym i one zadecydowały o tego rodzaju tendecji wyjątko-
wej. Prawdopodobnie 7lWiększonotam uprawy koniczyn, W'y!kJii gryki.
Ewentualnie też pewne ,:mniany zaszły w -pożytkaeh leśnych, które na
tym terenie odgrywają dużą rolę. •

. Na ryc. 2 przedstawiono "kształtowanie się terminów występowanśa
pożytku głównego w różnych, omawianych regionach kIraju. Poćząwszy
od roku 1950 w miarę przybywania obserwacji rocznych 'obliczono ko-
lejno średnie terminy z danych [edno- dwu- trzy-... i ozernastoletnich
obserwacji. Po każdym kolejnym roku obserwacji otrzymano więc śred-
nią, w coraz dłuższym okresie charakteryzującą przeciętne warunki
pożytkowe pod względem terminu ich występowania, sposobu w jaki
układają się te średnie dla kolejnych lat obserwacji oraz o ile i w ja-
kim kierunku odbiegają one od średniej 'Z 14 lat. Uwidacznia też kie-
runek zmienności w terminie występowania ,pożytku.·

CZAS TRWANIA Po1;YTKU GŁOWNEGO

Drogim elementem charakteryzującym wartość pożytku głównego
jest czas jego trwania. Bardziej <Cenionesą okolice z. dłuższym pożyt-
kiem gł6wnym, bo dają one rojom możliwość gromadzenia większych
zapasów miodu. Dobrym dowodem na to jest porównanie okresu głów-
nego pożytku w poszczególnych latach. Wiadomo, że w okresie 1950-
1963 najwyższe zbiory miodu uzyskano w sezonach 1955 i 1957 i właś-
nie wtedy wystąpiły najdłUŻ'SZepożytki:42 i 40 dni. Przeciętna wielo-
letnia dla kraju wynosi 34 dni a naj krótszy 'pożytek Ulksrztałtowałsię
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\1; 1963 r.'-zaledWie 23 dni. Nie,.znale:mono w tym zakresie żadnych
wyraźniejszych tendencji, żadnej regularności. DłliŻSZep6żytki wystę-
pują naprzemian z któtkimi~ O~k powiatów z bardzo długim! pożytka-

, mi głównymi, jak na przykład pow. Bolesławiec (woj. wrocławskie) -
53 dni i. Bystrzyca - 50' dni 1". 1963 znajdują się powiaty z krótkimi
pożytkami, jak Kamienna Góra ~ 10 .dni lub Lwówek SI. - 16 dni
'w 1963 !1\ Podobnie przedstawia się sytuacja w mnych województwach
we wszystkich analizowanych sezonach. Zróżnicowanie to jest duże.
Widocznie w dużej też mierze uzależnione jest ona od przebiegu wa-
runków atmosferycznych na terenie dość małych rejonów. Jedyną regu-
larność wykazują pożytki na-terenie województwa lubelskiego, ponie-
waz z roku na rok są' coraz krótsze. Różnica między latami 1950-,.1952
a latami 1961-1963 sięga !przeciętnie 15 dni.

;'::,,~ipi~~:~f~~~f-~t:
\~~

\.'

,,

Ryc. 3. Długość pożytku głównego - średnie z 1950-1963r.
Duration of the main b.oneyflow averagefro~ 1950 to 1981.
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Przy porównaniu średnich wieloletnich dla województw wynika, że
w najkorzysłniejsze] sytuacji znajdują się pasieki w woj. szczecińskim,
'ponieważ mają najdłuższe pożytki główne - 48 dni. Wąkamik ten jest
b. wysoki jeżeli uwzględni się; że na drugim miejscu znalazły się. wo-
[ewódetwa z 38 dniami głównego pożytku. Do tej grupy należy woj.
białostockie, gdańskie, kószaI.ińsk,ie i opolskie. Tylko nieco krćtsze po-
żytki .......,..35 dni - występują na terenie woj. hydgoskiego, poznańskiego,
łódzkiego, olsztyńskiego,' zielonogórskiego, wrocławskiego i katowickie-
go. Do na-jkrótsrlych należą pożytki na terenie woj. la-akowskiego
(29 dm), lubelskiego, warszawskiego i rzeszowskiego. Różnica między
najdłuższymi i najkr6tszymi pożytkami wynosi -19 dni. Na mapie
(ryc. 3) zaznaczone są rejony z .różne] długości pożytkami pszczelimi
głównymi.

STOSUNEK OKRESU POŻYTKU GŁOWNEGO DO CAŁOSCI SEZONU
PSZCZELARSKIEGO

Za sezon pszceelerski można uznać okres od l ikwiietnia do 30 wree-
Iśnia, ale za' okres produlkcyjny należy pI'lZyjąć nieco klró1szy ceas,

w przybliżeniu od l maja do 31 sierpnia, Okres produkcyjny obejmuje
kontrolę wagową. W okresie tym występuje jeden lub' kilika pożytków
obfitszych, zasadnicze jednak znaczenie dla pszczelarza ma fakt, w ja-
kim terminie one występują i Ijak długo trwają. Analizowaliśmy już
dane eharakteryaujące oba te elementy struktury pożytkowej. Należa-
łoby jeszcze przeanaldzować kiedy pożytek główny kończy ~ę na terenie
poszczególnych województw, ile tam czasu pozostaje do końca sezonu.
Istotny to moment ze względu na potrzebę wyboru odpowiednie] me-
tody gospodaeki pasiecznej, dopasowanej do warunków określonego re- .
jOiI1lui ze względu na potrzebę właściwego p~zy:gotowania rojów do zi-
mowania.

Po 'Przeanalizowaniu materiału na ogół potwierdza się fakt zależ-
ności .między długością okresu pożytku głównego i 'późnym 'W sezonie
jego 'zakończeniem. Nie jest to jednak prawo miewzruszone. W wielu
przypadkach (teren woj. Lublin, Białystok) pożytek kończy się późno,
chociaż nie jest on długi. Decyduje tym razem racZej późny początek
głównego !pOżytku. Niemniej dość charakterystyczne jest dla naszych
warunków, że główne pożytki kończą się 'Przed 10 Jipca. Na znacznym
jednak obszarze kraju sięgają OIIle20 lipca a miejscami nawet do końca
tego miesiąca (ryc. 4). Dalsze pożytki nie są już zaliczane do okresu
głównego, acekolwiek mogą. wywierać jeszcze poważmy WPłYw na zbiór
miodu' i na dochodowość pasiek Analiza vta oparta jest 'na średnich
obliczonych dla województw.
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Ryc. 4. Daty pożytku głównego (A) wg województw (średnie z 1950-1963).
,Dates of the main honeyflow (A) according to districts) averages

from 1950 to 1963).
a - daty początku pożytków głównych w województwach
a - dates or beginning of the main honeyflow in dislricts
b - daty zakończerna pożytków głównych w województwach
b - dates of the and oj' the main honeyflow in districts

PRZYBYTKI WAGOWE I ZBIORY MIODU

Przybytki wagowe brutto w pewnym stopniu charakteryzują efekty
gospodarki pasiecznej ale nie są to jeszcze dokładne dane o produkcji
miodu. Konieczne jest jeszcze uwzględnienie czynnika czasu. Nieznacz-
ne przybytki na wadze poza okresem głównego pożytku zwiększają
trwanie sezonu pożytkówego ale właściwie nie wpływają one-na powięk-
szanie zapasów miodu óW ulu. Istotne są zatem przybytki w czasie głów-
nego pożytJkua do najlepszego scharakteryzowania miejscowości pod
względem pożytkowym przyczynić się może zestawienie wysokości przy-
bytków wagowych brutto z okresu głównego pożytku do wysokości
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przypytk6w zarejetJtrowanyełt' wCilł1m~e. Ś~~c: się tulleży,
że przy wy7.szym stosunku pierwszej sumy do drugiej istnieć. będą
wall"U:Dk:i na wy1sl.y zbi6r miodu towarowego.

Na tabeli 1 podamy jest' ten stosunek w 1,4 analizowanych latach
dla. wszystkich wojew6dzrtw. Przeciętna wteloletnia dla lm-aju wyno-
si 76%, co oznacza taki udział przybytk6w pożytku głównego w przy-
bytlmch całego sezonu. Moma. to Uwaiaćza i waroośćpl'lZeciętną. Naj-
wyŻf!FLystosunek tych 2 wartości widzimy w woj. białostockim - 86%,
trochę ,niższy w wo], opolskim, szczecińskim, gdańskim i poenańskim.
Do najsłabszych w. tym wZględzie trzeba zaliczyć teren woj. rzeszow-
skiego - 67%, zielonogórskiego, kieleckiego, olsztyńskiego i łódzkiego.

Tabela 1

Średnie wartości (X) procentowego udziału po!ytk~ gł6wnego w zbiorach nektaru ~ całego seZ0n~ wg lat
z okresu 1950-1963 i wartości różnic po~.tymHrednimi (różnice nieistotne, przy poziomie wiaro.

godności 0,05,'podano kursywą)
Averages values (X) of percentagę share of the main honeyflow in the nectar CIap from the whole season
according to years for the period of. difference between these averages. Differences are not significant

(P<~0,05)

,;.,'

Rok 1957 1955 1952 1953 1954 1950 1951 1960 1958 1961 1962 1956. 1963

year Xw% 86 84 80 80 80 79 T1 74 73 72 72 70 62

1963 6Z 24 22 18 18 .18 17 15 12 11 10 10 8 O
1956 70 16 14 10 10 ' 10 9 7 4 3 2 2 O
1962 72 14 12 8 8 8 7 5 2 1 O O
1961 72 14 12 8 8 8 7 5 Z 1 O
1958 73 .13 11 7 7 7 6 4 1 O
1960 74 12 10 6 6 .6 5 3 O
1951 77 9 7 J 3 3 2 O
1950 79 7 5 1 1 1 O mO,OS = 5%
1954 80 6 4 o O O mO,Ol = 6%
1953 80 6 4 O O
1952 80 6 4 O
1955 84 2 O
1957 86 O .

, i

W układzie tym' zachodzi zmiana regularna. Z biegiem lat udział
przybytków głównego pożytku zmniejsza się w ogólnych przybytkach
sezonowych. W latach początkowych (1950-1955) wynosił on średnio
7~O,5% a w ostanich zaledwie 69-73%. ltóżnicata jest istotna, co
stwierdzono przeprowadzając- analizę wariancji (tab. 1). Interesujące,
że ta tendencja kształtuje się bardzo podobnie -w różnych rejonach.
Na zmianę widoeznie wpływa jeden gł6wnyczynniki jest nim niewąt-

, , '
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plrwie lepsze. zagospodarowanie utytk6w n>lnych, co ma decydujący
wpływ 'na zmianę struktury 'POżytk6w pszczelich,

Wyższa suma przybytków z okresu głównego pożytku w stosunku
do ,przybytków z całego sezonu stwarza lepsze warunki dla wyższej
produkcji miodu w pasiekach. Jeżeli ,'rejestrujemy zmianą-w kierunku
jej emniejseenia, oznaczać to może jedynie. pogorszenie możliwości pro-
dukcyjnej miodu.

o 3 ,6 10~ . 15 15
lbiorg If/iotJufowgrtJW'eąo w kg/pień
Horieg~ropin kilograms pe~ calony

Ryc. 5. Szacunkowe zbiory miodu w kg/l pień· -:- średnie z 1950-1963.
EstiInated honey crop in kg per colony -- averagę from 1950 to 1963.
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.:ZBIORY' MIODU
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Na.jbardziejLnteresujący jest końcowy efekt gospodarJti pasiecznej,
to znaczy zbiór miodu. Kształtuje 'się on pod wpływem różnych czyn-
ników, ,które omawialiśmy., Zbiory, obliczone według podanej wcześniej
metody, wynosiły w okresie .analizowanych 14 lat około 10 kg Ż 1 pnia.
Przeciętna krajowa nie obrazuje różnic, kt6resą dość wysokie. Można
tu wyróżnić trz.y rejony, Rejon najsłabszych zbiorów miodu obejmuje
woj. kieleckie, lubelskie, rzeszowskie, krakowskie i katowickie (5-8 kg
1 pieńi). Nieco lepsze zbiory miodu mają pasieki 'VI rejonie drugim, obej-
mującym województwa 'centralne: warszawskie, bydgoskie, poznańskie
i łódzkie (7-9 kig/l pień). W poeostałych województwach, 7lbiory są
znacznie wyższe, sięgają, 12":""""23 ~g/l pień. W rejonie tym najlepsze re-
zultaty osiągają-pszczelaree w woj. szcseeińskim a· na drugim miejscu
uplasowali się pszczelarze woj. koszalińskiego (ryc. 5).

Tabela 2
-Średnie przychody netto wagi ula kontrolnego w kg wg wojew6dzt i lat

Gains of the weight of the eontrel colony in kilograms according districts and years

....
~'(;
~'B
~'R

Wojewóc1ztwo :Su
Distr:ict 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 ]-B

o~

.~!l!!.a>~
Il<","" ....

Polska 13,3. 17,1 17,2 14,7 14,9 25,8 10,1 20,7 11,2 14,1 13,1 10,1 11,5 19,7 15,5
Warszawa. 9,2 17,0 10,0 10,4 9,7 19,8 11,8 J6,2 8,6 19,4 12,7 --2,4 42,7 13,8
Bydgoszcz 10,2 22,9 12,5 17,8 12,2 28,8 , 8,1 15,6 7,7 12,3 15,5 10,2 7,3 24,8 15,2
Poznań 12,5 5,1 12,8 17,8 21,3 9,7 15,6 10,5 10,4 16,2 8,8 17,3 14,2 13,7
Łódź 13,4 9,4 8,0 18,0 11,8 14,4 21,0 13,6 12,6 8,2 10,7 19,9 13,5
Kielce 9,9 8,9 19,0, 9,6 6,8 14,5 10,4 15,2 8,9 2,8 4,7 13,5 10,2
Lublin 14,9 19,8 13,0 13,3 13,7 19,0. 8,0 16,7 7,4 8,4 7,4 6,2 5,5 15,0 12,0
Białystok 23,6 19,0 20,9 16,5 43,6 10,8 24,3 6,7 23,2 13,9 13,3 13,4 20,8 20,1
Olsztyn 5,4 19,8 15,9 16,1 21,S 48,5 9,7 34,0 19,1 12,0 15,0 5,6 12,4 19,2
Gdańsk 10,5 19,3 27,7 24,3 17,1 47,S 14,5 21,0 8,3 23,3 20,9 16,4 15,5 27,8 20,7
Koszalin 6,1 15,3 16,2 27,2 17,3 52,7 20,4 21;5 12,0 20,8 22,9
Szczecin 17,8 37,1 27,2 22,9 'l9,9 47,1 17,5 31,4 17,Q 23,3 21,9 25,4 30,7 34,9 29,8
Zielona G6ra 11,2 12,5 19,2 14,0 28,1 37,8 15,6 18,9 25,2 11,1 21,9 9,6 16,5 27,5 20,5
Wrocław 18,8 20,0 23,3 19,8 18,7 19,6 11,8 17,2 18,5 19,6' 20,4 10,8 15,1 26,5 17,9
Opole 7,1 17,9 22,5 18,2 19,7' 20,8 21,5 18,3 8,4 17,5 25,1 18,5
Katowice 5,9 16,0 11,0 10,5 6,9 13,5 4,4 15,0 10,1 13,8, 4,8 7,5 13,1 16,4 10,5
Krak6w 11,0 12,2 19,9 9,4 7,6 15,0 i3,9 30,5 6,1 5,8 5,6 4,7 13,4 11,2 10,9
Rzesz6w 19,7 14,6 15,0 16,2 9,7 9,0 8,1 25,4 5,7 9,3 5,4 10,7 8,3 19,9 11,6
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Analizując Wy1rlkizbioróWń1i04lJ w kolejrtych latach, nie obserwuje
się ani" żadnych tendencji stałych ani żadnych cykliczności. W sumie
przez osiem lat. zbierano mniej miodu, poniżej średniej wieloletniej
a przez sześć lat powyżej. Ył ołeresie tym najwyższe zbiory miodu osią-
gnięto w roku 1955 - 19 kg/pień. Wynik ten odbiega wyraźnie od po-
zostałych, ,bo na drugim miejscu postawić należy ebiory ~ roku 1957
z 15 kg/pień. Ostatni, 1963 rok był prawie tak korzystny jak 1957 r.,
zebrano bowiem wtedy mioda średnio 14 kg/pief:t (tabl. 2).

Na wyniki średnie, 'Przez nas podawane, składają, się szczegółowe
dane z wielu" punktów kontrolnych, które mogą się różnić znacznie.
Przy analizie więkssych rejonów średnie ogólnie charakteryaują od-
rębności mniej ostro ale z większym błędem. Uchronić się od tego nie
sposób, bo metodę opracowania nareuea charakter zgromadzonego ma-
teriału.

DYSKUSJA

Struktura pożytków pszczelich ró~niczkuje się do tego stopnia że
prawie dla każdej pasieki jest nieco inna. Różnice dotyczą zarówno
terminów występowania poszczególnych pożytków jak też ich liczby
i nasilenia. Zaehodei 'zatem pytanie, czy notatki obserwacyjne z róż-
nych warunków pożytkowych mogą być 'zestawione do wspólne] ana-
lizy?' Rozporządzamy stosunkowo dużą ilością materiału obserwacyj- ,
nego i można tutwiercLzić, 'Że w danym przypadku decyduje już prawo '
wielkich liczb. Na tej podstawie ze 'zróżnicowanej masy obserwacji da-
dzą się wyłonić wyobrebnione typy Pożytków.

Na wysokość przybytku' nektaru do ula wpływa nie tylko zasobność
jego w miejscowej bazie pokarmowej a)e i 'zdolność roju dogromadze-
nia zapasów. Na zdolność tę składa się kHkaczylnników; liczebność ro-
botnic 'W roju, stosunek liczby- pszczół lotnych donielotnych i czerwiu,
wielkość' gniaeda, właściwości biologiczne roju. Zdajemy sobie sprawę,
że w warunkach obserwacji tego typu' niemożliwe było" wyrównanie
tych czynników dla wszystkich punktów kontroli wagowej. Zaleceniem
generalnym było, aby -stawiać nawagę pień najsilniejszy.ibo właśnie
on wyraża możliwość produkcyjną dla 'należycie preygotowanych ro-
dzin psrz;czelich. Ten czynnik ujednohca w pewnym sensie warunki
zbioru i. gromadzenia' zapasów 'Przez roje. ' ,

Notatki wagowe z całego sezonu przedstawiają dobowe zmiany wagi
ula, co można eilustrować graficznie. Uzyskuje się przez to obraz struk-
tury pożytkowej w danej miejscowości, jest to więc charakterystyka
pożytkowa. Inny charakter mają notatki wagowe w pasiece, która jest
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przewo~ w ~. ~h'Iul:; p)żytki"oddalohe~:Wykr~;8rJotzą-
dzony ~, podstawie tych .notatek rrle charakterYzuje~a~walnej' struk-

. tury poty,tkowej, bo' jm Oną, przynajmniej częściowo :- organizowana
przeapasieeznikavWykres orientuje jedynię o warunkach pożytkowych
określonej pasieki w-określonym sezonie. W następnym. sezonie struk-
tura pożyt.kowa może być ukształtowana bardzo odmiennie, bopszcze-
larz ~organirzator jej, zdecyduje się na przewozy w innym czasie i do
innych miejscowości. Notatki· wagowe z pasiek wędrownych nie mogły
zatem wchodZić, do charakterystyki warunków po±ytkowych regionów
ani do analizy w poszukiwaniu trwałych tendencji, zmian w strukturze.
pożytków. Wyłączenie takie wydaje się całkowicie uzasadnione.

Materiał z punktów kontrcli pożytku jest dość dokładny lecrznieste-
ty nie jest ścisły w rozumieniu doświadczenia metodycznego. Wiele
czynników wpływających na strukturę pożytku znajduje się pozamoż-
liwośoiami obserwacyjnypil pszczelarza. Notatki wagowe podają jedynie
wyniJk końcowy, zmtenę ciężaru ula w regularnych odstępach czasu.
Zmianę tę chcemy odnieść do przepły'wu mektaru ale wynikać ona

·może, chociażby w małej części, np. z nawilgocenia ula po deszczu. Poza
tym. w pewne] .mierze liczyć się trzebaz niedokładnym prcwadzeniem
notatek przez pasieczników. Z wymienionych względów nie można-było

·\v każdymprzY'padku niniejszego opracowania posługiwać się ścisłą
analizą statystyczną. Przy wybranych jednak zagadnieniach była ona
konieczna i tam została zastosowna w celu podania' ścisłego dowodu.

Z a~aliZy~teriału tej pracy wynika, że pożytki główne występują
z roku .na Il'okwcześniej i są coraz' krótsze. Po wykryciu tego zjawiska
należałoby. dać pszczelarzom wskazówki, alby dla pełnego wykorzystania
wziątku 'Stosowali metody. intensywniejszego przyśpieszania rozwoju
rojów wiosną i wcześniej ni'Z dotychczas ograniczali czerwienie matki.
Zalecenia' .te będą odpowiednie jednak tylko na pewien okres, .a potem
mogą się zdeaktulizować, ponieważ trwała tendencja zmian postawić
nas może za jakiś czas przed potrzebą' całkowitego zrewidowaniazale-

·ceń. Trzeba zatem wyraźnie powiedzieć, że zalecenia takie mają cha-
rakter tymczasowy. Ujawnionę natomiast i udowodnione. tendencje
zmian 'W strukturze pożytków mają cherakter trwały. W przyszłości
zmiany mogą ulec osłabieniu lubzahamowaniu ale wydaje się, że może
to nastąpić w sposób widoczny tylko po dłuższym okresie czasu;

Wysokość produkcji miodu towarowego obliczana na .podstawie no-
tatek wagowych jest typowa dla pasiek, które ogólnie nazwalibyśmy
postępowymi. Właściciel. takiej pasieki panuje nad. rorzwojem rojów,
odpowiednio kieruje nim, ·korzysta z: matek selekcjonowanych i stosuje
intensywnie węzę. Zbiór miodu w takiej pasiece Jestoczy-wiście wyższy
niż w pasiece prowadzone] tradycyjnie. Ogólne wnioski o krajowej
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M~ter.iałyóbserwacyjne z wagowych punktów kontroli pożytku
pszczelego dają dostateczną podstawę ~o:' a) scharakteryzowania struk-
tury pożytk6wna więkssym t~enie, b) wyłonienia kierunk~ zmian
w układzie taśmy pożytkowej, c) wykrycia zaleaności między niekt6ry-
mi czynnikami związanymi ż pożytkaini d dl oszaoowania wielkości
zbiorów miodu ,w pasiekach różnych rejon6w.

Termin występowania pożytków głównych, przesuwa się ku wiośnie'
i w,związkJU z tym zachodzi konIecmość'Przygotowywania odpowiedniej
siły rojów, ich stanu rebcesego na okres wcześniejszy. Postulat ten wy-
wołuje potrzebę rewizji powszechnie stosowanych u nas metod' gOSW-
darki Pasiecznej'-

W.pracy nasze] zostało .udowodnione, że z roku narok rzmniejgża
się udział przyby1lkówwagowych z okresu pożytku głównego w ogól.•
nych przybytkach sezonu. Przypuszczać należy, źe poza okresem głów-
negopożytku 'pszczoły' długi jeszCze eeas gromadzą nekta!l'ale już
w mniejszych ilościach, nie powiększających produkcji miodu' towaro-
wego. Zachodzi zatem potrzeba ograniczania czerwienia .matki w od-
powiednim tecrmitńe, aby ustrzec pasiekę od wychowu niepotrzebnyeh
ilości robotnic, od strat w miodzie. Todalsza sugestia z zakresu. przy-
stosOwywania gospodarki pasiecznej do struktury pożytków istniejących ..

WysokośĆ··zbiorów miodu zależy 'ogólnie od: przebiegu warunków
atIp.O&!eryoznych i tym tłumaczy się znaczna różnica wynik6w z po"':
szczególnych lat. Niemniej dobi-e wytkoo-zystanie każdego poszcaególnego
pożytku zależy -głównie od umiejętności fachowych pszczelana.

Najlepsze u 'nas warunki dla pszeeelarstwa istnieją w województwach
półnoono-zachodntoh. Mozna' zatem iprzewldywać, że właśhie tam na':
rodzi. się. typ pszczelarza zawodowego i stamtąd. może w najbliższej
przyszłości· iŚĆwpływ na całe' pszca.:elaa:-stwopolskie w kierunku uinten-
sywnienia gospodMlri pasiecznej.

Notatki z pJ,JJri.k!t6wkontr'óli wagowej ,pożytk6w dostarczają wiele
interesującego materiału 'd? różnorodnej analizy warunków pszczelar-
stwana terenie. całego kTaju jak i. poszczególnych rejonów. Większa
ich liczba i poprawa r~amośCi'zapisu prżyciyniłaby się do bardsie]
dokładnego' śchaT~kt~yzowania' tych warUnkóW, Szczególnie IlP ·obsza"':
rach niewielkich~ 'po:wiat6'W.albo ich. części, '
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XAPAKTEPHCTJ1KA ME.n;OBbIX B3HTKOBJ1 ME.n;OCBOPOB B nOJIbWE
(1950-1963 r.)

JIeoH BOPHYC R MRxan rpOMRW

Pe310Me

06pafSOTaHo 4892 panopra o HafSJIlw~eHRJłXKORTPOJIbRhIXyJIbeB B nePHO;!le OT
1950 ;!lO 1963 r.' ConOCTaBJIeHRe smx MarepRaJIOB c MereOpOJIOrK'l:eclOfMR.YCJIOBRlł-
MR, ltOTOpble BblCTynaJIR B paaasrx paf10Hax nOJIbWR, ;!IOlta3blBaeT, ąTO :ą>aKTOPbi
noronsr HMelOTpenraiomee BnRlłHRe Ha BblCOTYMe;!loc60pa. B OCo6eHHOCriI'6JIaro-
npRRTCTBOBaJIReMY xacrsre ~OlK;!IRB Mae R HIOHe.

B CJIe;!lCTBKRnepexea B CTpyKTYpe censcxoro X031łf1cTBaR rroaenneaaa ero
ypoBHl'I, H2ląMO rJIaBHOrO B31łTKa B Te'lemrn 14-JIeTHero nepKo.,I\a nepewłRHYJIOCb
Ha 60nee pamree BpeMR:: c 9.6 B 1950 r. Ha 29.5 B 1963 r. T.e. Ha 10 ;!\Ref1.

npo.t\OJIlKRreJIbHOC'l'b raasaoro B3JlTKa B pasasrx xacrax CTpaHR ~aJleKO aeoaa-
ł1aKOBa: B IOlKHblX BoeBO;!\CTBaxOH ;!IJIRTCIi29-32 .$łlł. B BOeBO;!lCTBaXcpe;!lHefl
noaoesr 31-35 ,l\Hef1, a ceaepaoa 38-48 ;!IHett.

npR6h1JIb aeca KOHTPOJIbHOroyJIbR: BO BpeMR maaaoro B3~a COCT'clBJIReTfSonh-
wyro 'łacTb npR6bIJIR co acero cesoaa. O;!lHaKO:lTO OTHoweHReBb1Kll3blBaeT reH-
;!IeHqmo .K .nocreneaacay yMeHbWeHRIO: OT 80% (Bcpe;!lHeM) B 1950-55r., If.o\ '75%
B 1956-{jO r. R ,1\0.69°/0. B 1961-63 r. Cpe;!lH~ ;!Inli BC~ cTPaRhI roaosoa Me~o-
cfSop c O~HOro °KOHTpOJIbHOro.yJIbli aa 14 ner cnerxa IipeBbIWaJI 10, Kr; O~H8KO
B ceaepaoa nOJIOce OH Kooe6aJICIi OT 15-25 xr, a B IOlKHoffOT 0-10 xr, B pacsra-
TpRBaeMof1 nepRo~e He 3aMeąeHO HRKaKof1 per,yJIapHocm B 'łepe,l\OBaHMe XOpOIIlRX
R nJIOXRX Me~0c6opOB. Haf1JIy'UpHMJf no Me~oc6opy fSblJIR 1955, 19~7 R 1963 rons.

,

CHARACT]j:RESTIC OF HONEYFLOW AND OF HONEY CROP IŃ' POLAND
(1950-1963)

Leon ~ornus and Michał Gromisil:

Summary

There were collected 4892 data sheets from beekeepers who kept hives on
the scales during .the years 1950-1963. Analysis of these data were performed
together with tbe analysis of weather condltlon in different regions of Poland.
Data for 14 years indicated, that the factor of climate was themost significant
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łor; th.e' level ot. boney crop,EspeclaUy 'rainłalls influeńee very lavo~ably tl;le.
honey <:rop'.during .the months,of May .and JuDe. ,

In .consequeące of changes in the structure of agtlcultural production and .
Increase- of Its culture, the main' honey.fiow commence earlier every year. Du-
ring the' period of these inVestigations in years 1950 to 1963 acceleration ol the
main honey-flow was 10 days. Duration' ol the main honeyflow in Poland
was very variable:. 38 tQ 48 days iń" thelTórth, 31 to' 35 in ~he center and 19-to
32 in. the South of the country-, .

Gain of the weigh of colonies during the main "honeyflow makes consid~rable
part in gains for the whole season, but with tend~ncy to decrease lrom 'about
80% in tłie years 1950to 1955 to about 70%. in the. fears 1960 to 1963.

Average honey crop during the Investigation period was over 10 kilograms
percolony, but in tba northern, partof Poland this average : was higher
becouse it amounted 15 to 25·kilograms. Honey crop in, the southern part ol
Poland was the lowest one amounting from O to 10 kilD'grams per colony. There
were not lound any regular cycles In tbe honey crop during the years ol
investigations. ox;be highest honey cr9P Was in the year of 1955 and on1y
slight1y lower in 1957 and 1963.
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