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Rozpoczynanie czerwienia
przez matki unasienione naturalnie i sztucznie
W Polsce w ostatnich latach bardzo wzros³a liczba sztucznie unasienianych matek. Niestety, pszczelarze nie zawsze s¹ zadowoleni z ich
jakoœci. Niektóre matki s¹ ma³e, inne szybko padaj¹ po poddaniu do
gniazda, a jeszcze inne bardzo póŸno rozpoczynaj¹ czerwiæ. Ma³e
matki to te, które by³y Ÿle wychowywane i nie powinny byæ sprzedawane.
Ostateczny wynik sztucznego unasieniania zale¿y w du¿ej mierze od liczby pszczó³ robotnic
towarzysz¹cych matce przez 48 godzin po
unasienieniu. Woyke i Jasiñski (1979) wykazali, ¿e matki sztucznie unasienione 8 mm3 nasienia i przechowywane w cieplarce w skrzynce z 20 lub 250 pszczo³ami, mia³y w zbiorniczku nasiennym odpowiednio tylko 3,1 mln, lub
a¿ 4,5 mln plemników. Je¿eli skrzynki z matkami s¹ przetrzymywane w temperaturze pokojowej, to liczbê pszczó³ towarzysz¹cych trzeba
zwiêkszyæ. Wed³ug Woykego i Jasiñskiego
(1980) sztucznie unasienione matki w skrzynce z 20 lub 40 pszczo³ami mia³y w zbiorniczku
odpowiednio tylko 1,8 mln i 2,2 mln plemników. Natomiast matki przetrzymywane z 250
lub 350 pszczo³ami mia³y odpowiednio a¿ 3,4
i 4,1 mln plemników.
Szybkie padanie matek spowodowane jest
najczêœciej nieodpowiednim ich przechowywaniem po unasienieniu. Woyke i Jasiñski (1982),
wykazali, ¿e spoœród matek przetrzymywanych
po unasienieniu z 50 pszczo³ami 40%-50% nie
opró¿ni³o jajowodów z nasienia, podczas gdy
wszystkie przetrzymywane z 350 pszczo³ami
opró¿ni³y jajowody. Matki z nieopró¿nionymi jajowodami wkrótce padaj¹. Matki po sztucznym
unasienieniu powinny wiêc przebywaæ przez
pierwsze 48 godzin po sztucznym unasienieniu
z 250 lub 350 pszczo³ami. Jeszcze lepiej, gdy
przebywaj¹ w uliku weselnym lub w odk³adzie.
Prawie wszyscy unasieniaj¹cy matki przetrzymuj¹ je w klateczkach z 25 pszczo³ami.
T³umacz¹ to wzglêdami ekonomicznymi.
Wiele matek tak przetrzymywanych nie opró¿nia jajowodów z pozosta³oœci nasienia. Takie
matki poddane do gniazda wkrótce padaj¹.
Aby zmniejszyæ liczbê pszczó³ potrzebnych do
opieki nad matkami w masowym wychowie,
zaleca³bym przetrzymywaæ matki przez pierwsze 48 godzin po unasienieniu z 250
pszczo³ami w cieplarce, lub 350 pszczo³ami
w temperaturze pokojowej. Potem mo¿na ju¿
przetrzymywaæ matki z mniejsz¹ liczb¹

pszczó³. Zaleca³bym tak¿e wprowadziæ do
sprzeda¿y kategoriê sztucznie unasienionych
matek przetrzymywanych przez 48 godzin po
unasienieniu z 250 lub 350 pszczo³ami.
Pszczelarze kupuj¹cy matki powinni ¿¹daæ od
sprzedawcy gwarancji, ¿e matki po sztucznym unasienieniu by³y przechowywane przez
48 godzin z 250 lub 350 pszczo³ami. Matki takie by³yby tañsze od matek ze sprawdzonym
czerwieniem.
Niektórzy hodowcy, chc¹c skróciæ okres
od wygryzienia matek do ich unasieniania,
unasieniaj¹ matki za m³ode. Jednak Woyke
i Jasiñski (1976) wykazali, ¿e spoœród matek
unasienionych w wieku 4 i 5 dni prze¿y³o odpowiednio tylko 60% i 75%, podczas gdy
wszystkie matki unasienione w wieku 7 dni
prze¿y³y. Bieñkowska i in. (2009) wykazali, ¿e
a¿ 23,8% matek unasienionych w wieku 5 dni
nie opró¿ni³o jajowodów, podczas gdy tylko
14,5% i 11,4% unasienionych w wieku 7 i 10
mia³o pozosta³oœci nasienia w jajowodach.
Matki z nieopró¿nionymi jajowodami wkrótce
padn¹ i dlatego nie powinno rozprowadzaæ
siê matek, które zosta³y unasienione w wieku
poni¿ej 7 dni.
Rozpoczynanie czerwienia zale¿y od liczby
pszczó³ towarzysz¹cych matce w uliku lub
odk³adzie. Wed³ug Woykego i Jasiñskiego
(1990) matki w uliku weselnym z 150 lub 750
pszczo³ami, albo w odk³adzie z 9500 pszczo³ami zaczê³y czerwiæ odpowiednio po 12,6,
9,9 lub 6,9 dniach po unasienieniu.
Wielu pszczelarzy uwa¿a, ¿e matki sztucznie unasienione rozpoczynaj¹ czerwienie
znacznie póŸniej, ni¿ unasienione naturalnie.
Aby sprawdziæ czy naprawdê tak jest, trzy
Zak³ady Pszczelnictwa rolniczych wy¿szych
uczelni przeprowadzi³y zakrojone na wielk¹
skalê badania. Wyniki opublikowano w miêdzynarodowym naukowym czasopiœmie
pszczelarskim: „Journal of Apicultural Research” (Woyke i in. 2008, patrz piœmiennictwo).

Poni¿ej przytaczam spopularyzowany
opis tej pracy.

Metoda badañ
Porównywano rozpoczynanie czerwienia
matek unasienionych naturalnie i sztucznie.
Badania prowadzono w latach: od 2003 do
2005 w Warszawie, Szczecinie i Olsztynie.
W miejscowoœciach tych panuj¹ ró¿ne warunki klimatyczne i dlatego wydaje siê, ¿e wyniki maj¹ bardziej uniwersalne znaczenie.
£¹cznie zbadano pocz¹tek czerwienia 1675
matek, z czego 269 unasieni³o siê naturalnie,
a 1406 zosta³o unasienione sztucznie. Matki
i robotnice by³y rasy kraiñskiej. Znajdowa³y
siê one w 4-plastrowych, trapezowych ulikach weselnych, z wylotkami zagrodzonymi
krat¹ odgrodow¹.
Uliki podzielono na 6 grup po 15 rodzinek
w ka¿dym powtórzeniu. Badania powtarzano
kilkakrotnie.
1) grupa kontrolna – matki unasienione
naturalnie – (Nat). Matki w pozosta³ych grupach unasieniano sztucznie (Szt). Dwa dni
przed unasienianiem (wiek 6 dni) wszystkie
matki potraktowano dwutlenkiem wêgla
(CO2) przez 3 min. Matki w wieku 8 dni, kiedy by³y drugi raz traktowane CO2, unasieniano 8 mm2 nasienia. Matki poszczególnych
grup traktowano w ró¿ny sposób przed lub
po sztucznym unasienieniu. Chodzi³o o to,
aby stwierdziæ, czy ró¿ne postêpowanie
z matkami w okresie unasieniania spowoduje przyspieszenie lub opóŸnienie rozpoczêcia
sk³adania jaj. Utworzono nastêpuj¹ce grupy
matek:
2) tylko sztucznie unasienione (Szt-tylko),
3) sztucznie unasienione, które lata³y
przed unasienieniem przez 3 min na oknie
(Szt+Lp),
4) sztucznie unasienione, które lata³y
przed i po unasienieniu na oknie (Szt+Lppo),
5) sztucznie unasienione, które lata³y po
unasienieniu (Szt+Lpo),
6) sztucznie unasienione, którym po unasienieniu zatkano komorê ¿¹d³ow¹ œluzem
trutnia, podobnie jak dzieje siê to w czasie naturalnego unasieniania (Szt + Œl).
Kraty odgrodowe odjêto z wylotków ulików z matkami przeznaczonymi do naturalnego unasienienia po przyjêciu matek, a z uli- w
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Do liczbowej charakterystyki wyników
stosuje siê nie tylko wartoœci œredniej, lecz
równie¿ mediany i modalnej. Œrednia jest
sum¹ wszystkich wyników podzielon¹ przez
ich liczbê. Mediana jest wartoœci¹ le¿¹c¹ poœrodku wyników uporz¹dkowanych od najni¿szych do najwy¿szych. Modalna jest wartoœci¹ najczêœciej wystêpuj¹c¹ w zbiorze.
Z tabeli 1 widaæ, ¿e mediana i modalna
rozpoczynania czerwienia przez matki unasienione naturalnie i sztucznie s¹ ni¿sze ni¿
œrednia. Oznacza to, ¿e rozpoczynanie czerwienia przez matki nie ma rozk³adu normalnego. Rozk³ad normalny to taki, który jest
roz³o¿ony symetrycznie po obu stronach
œredniej. W rozk³adzie normalnym œrednia,
mediana i modalna maj¹ takie same wartoœci. Z tabeli 1 widaæ jednak, ¿e tutaj wartoœci te ró¿ni¹ siê.
Z ryc. 1 i 2 widaæ, ¿e czêstotliwoœci rozpoczynania czerwienia przez matki unasienione
naturalnie i sztucznie nie maj¹ rozk³adu symetrycznego. Ramiê rozk³adu powy¿ej œredniej
jest d³u¿sze ni¿ poni¿ej. Taki rozk³ad nazywamy skoœnym dodatnim. Czêstotliwoœæ rozk³adu jest charakteryzowana statystycznie.
Do rozk³adu czêstotliwoœci rozpoczynania
czerwienia przez matki najlepiej pasowa³ typ
nazywany rozk³adem logarytmiczno-normalnym. Rozk³ad ten przedstawiono na ryc. 1. i 2.
w postaci krzywych. Znaj¹c typ rozk³adu
i wartoœæ œredniej, komputerowy program
statystyczny rysuje odpowiedni¹ krzyw¹.

rozpoczêciu czerwienia.
Obecnoœæ jaj i czerwiu w ulikach z matkami Nat i Szt sprawdzano codzienne przez
21 dni po sztucznym unasienieniu. A¿ do
osi¹gniêcia przez wszystkie matki wieku 29
dni.

Rozpoczynanie czer wienia
przez mat ki una sienione
naturalnie i sztucznie
Z wyników przedstawionych w tabeli 1
widaæ, ¿e matki naturalnie unasienione zaczê³y sk³adaæ jaja najwczeœniej, ju¿ 2 dni po
rozpoczêciu lotów godowych. Jednak niektóre z nich rozpoczê³y czerwienie dopiero 23 dni
po rozpoczêciu lotów. Œrednio matki (Nat)
w ró¿nych miejscowoœciach zaczê³y czerwiæ
od 5,8 do 9,3 dni po rozpoczêciu lotów. NajpóŸniej zaczê³y czerwiæ matki w Olsztynie.
Prawdopodobnie zosta³o to spowodowane
panuj¹cymi tam warunkami meteorologicznymi gorszymi, ni¿ w pozosta³ych miejscowoœciach. Wszystkie matki z trzech miejscowoœci rozpoczê³y czerwiæ œrednio po 7,1
dniach od rozpoczêcia lotów.
Matki sztucznie unasienione zaczê³y
sk³adaæ jaja najwczeœniej 3 dni po unasienieniu, a najpóŸniej 21 dni po unasienieniu.
Zakres rozpoczêcia czerwienia przez matki
naturalnie i sztucznie unasienione by³ wiêc
podobny. Matki unasienione w ró¿nych
miejscowoœciach zaczê³y czerwiæ œrednio
od 8,4 do 9,7 dni po sztucznym unasienieniu.
Matki sztucznie unasienione w Warszawie i Szczecinie rozpoczê³y czerwiæ istotnie
póŸniej, ni¿ unasienione naturalnie w tych
miejscowoœciach. Wszystkie matki sztucznie
unasienione rozpoczê³y czerwiæ (9,1 dni) tylko 2 dni istotnie póŸniej, ni¿ unasienione naturalnie (7,1 dni).

Rozpoczynanie czer wienia
przez matki ró¿nie
traktowane przed lub po
sztucznym unasienieniu
Z wyników w tabeli 2 widaæ, ¿e matki ró¿nie traktowane rozpoczyna³y czerwiæ od 3 do
21 dni po unasienieniu. Matki, których dodat-

Tabela 1. Liczba dni do rozpoczêcia czerwienia w 3 miejscowoœciach, od zaczêcia lotów w wieku 6 dni
przez matki naturalnie unasienione (Nat) oraz po sztucznym unasienieniu (Szt) matek w wieku 8 dni
Grupa

Liczba

Od – do

Zakres

Œrednia

Mediana

Modalna

Warszawa
Nat

92

2-11

9

5,81 a*

5

4

Szt

138

3-21

18

9,7 c

9

6

Nat

78

2-14

12

5,8 a

5

4

Szt

80

4-18

14

8,4 b

8

6

Nat

99

2-23

21

9,3 bc

9

5

Szt

104

3-18

15

8,8 bc

8

7

Nat

269

2-23

21

7,1 A

6

4

Szt

322

3-21

18

9,1 B

8

6

Ryc. 1. Rozk³ad czêstotliwoœci rozpoczynania
czerwienia przez matki unasienione naturalnie.
Cienka krzywa przedstawia rozk³ad logarytmiczno-normalny, którego œrednia równa siê
œredniej wartoœci badanego zbioru. Gruba krzywa przedstawia taki¿ rozk³ad, którego œrednia
równa siê wartoœci modalnej zbioru

Szczecin

Olsztyn

Ogó³em

* Ró ¿ ne ma³e li te ry za œred ni mi oz na czaj¹ isto t ne ró ¿ ni ce (P<0,05) miê dzy wszy stki mi œred ni mi w 3 miej s cowoœciach. Ró¿ ne du¿e litery za œred nimi oznaczaj¹ istotne ró¿nice miêdzy sumami (Ogó³em).

kowo nie traktowano (2. Szt-tylko), rozpoczyna³y czerwienie w ró¿nych miejscowoœciach,
œrednio po 8,4 do 9,7 dniach, a ogó³em œrednio po 9,1 dniach.
W porównaniu z matkami nietraktowanymi dodatkowo, lataj¹ce przed i po unasienieniu (4. Szt+Lppo) rozpoczyna³y czerwienie
istotnie wczeœniej w Warszawie, a istotnie
póŸniej w Olsztynie. Ogó³em, matki te rozpoczê³y czerwienie istotnie jeden dzieñ wczeœniej (8,0 dni), ni¿ te, których dodatkowo nie
traktowano (9,1 dni).
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Tabela 2. Liczba dni do rozpoczêcia czerwienia po sztucznym unasienieniu matek traktowanych w ró¿ny
sposób przed lub po unasienieniu. Kolejnoœæ u³o¿enia zgodna z wzrastaj¹ca wartoœci¹ œredniej ogólnej
Miejsce badañ
Nr grupy
Ogó³em
i sposób
1406 matek
Warszawa
Szczecin
Olsztyn
traktowania*
liczba od-do œrednia liczba od-do œrednia liczba od-do œrednia liczba œrednia
4.
Szt+Lppo

71

3-13

6,1 a#

41

4-16

8,1 a

62

5-20

10,2 c

174

8,0 a

3.
Szt+Lp

129

3-20

8,0 b

74

4-17

8,6 ab

109

3-21

8,3 a

312

8,3 a

5.
Szt+Lpo

121

3-21

8,5 b

76

4-21

8,5 ab

107

3-17

8,6 ab

304

8,6 ab

2.
Szt-tylko

138

3-21

9,7 c

80

4-18

8,4 ab

104

3-18

8,8 ab

322

9,1 b

6.
Szt+Œl

116

4-21

10,7 d

70

4-20

9,6 b

108

3-21

9,5 bc

294

10,0 c

* Szt – sztu cz nie una sie nio ne, Szt-ty l ko – ty l ko sztu cz nie una sie nio ne, Lp – lot przed una sie nie niem, Lpo –
lot po unasienieniu, Lppo – lot przed i po unasienieniu, Œl – œluz w komorze ¿¹d³owej.
# ró ¿ ne li te ry oz na czaj¹ istotn¹ ró ¿ ni cê (P<0,05) miê dzy œred ni mi w ko lu mnach.

Matki, którym po unasienieniu zatykano
komorê ¿¹d³ow¹ œluzem (6. Szt+Œl) rozpoczê³y czerwienie we wszystkich miejscowoœciach póŸnej ni¿ matki nietraktowane dodatkowo. Jednak tylko w Warszawie udowodniono to statystycznie. Ogó³em matki ze œluzem rozpoczê³y czerwienie (10,0 dni) istotnie
jeden dzieñ póŸniej ni¿ matki nietraktowane
dodatkowo (9,1 dni).
Z powy¿szego wynika, ¿e dodatkowe traktowanie matek przed lub po sztucznym unasienieniu przyspiesza³o lub opóŸnia³o czerwienie zaledwie o jeden dzieñ.
Rozk³ad rozpoczynania czerwienia przez
matki ró¿nie traktowane przed lub po sztucznym unasienieniu by³ dodatnio skoœny, podobnie jak u matek nietraktowanych dodatkowo i unasienionych naturalnie.

Ryc. 2. Rozk³ad czêstotliwoœci rozpoczynania
czerwienia przez matki unasienione sztucznie
8 mm3 nasienia. Objaœnienie jak ryc. 1

Ogó³em, pocz¹tek czerwienia 3 grup matek, które lata³y przed, po, lub przed i po unasienieniu (grupy 4., 3., i 5., odpowiednio –
8,0, 8,3 i 8,6 dni) nie ró¿ni³ siê istotnie. Jednak matki, które lata³y przed i po unasienieniu, lub tylko przed unasienieniem, rozpoczyna³y czerwienie istotnie wczeœniej (8,0
i 8,3 dni), ni¿ matki, których nie traktowano
dodatkowo (9,1 dni). Natomiast pocz¹tek
czerwienia matek, które lata³y tylko po unasienieniu (8,6 dni) nie ró¿ni³ siê od rozpoczynania czerwienia matek nietraktowanych dodatkowo. Wynika z tego, ¿e do przyspieszenia czerwienia, przyczynia³ siê g³ównie lot
przed unasienieniem.

Dyskusja
Wbrew powszechnej opinii, ¿e matki sztucznie unasienione rozpoczynaj¹ czerwiæ znacznie póŸniej ni¿ unasienione naturalnie, nasze badania przeprowadzone na bardzo du¿ym materiale wykaza³y, ¿e tak nie jest. Matki
sztucznie unasienione rozpoczê³y czerwiæ
œrednio tylko 2 dni póŸniej po unasienieniu ni¿
matki naturalnie unasienione po rozpoczêciu
lotów godowych.
Wy¿ej przytoczony pogl¹d wynika prawdopodobnie st¹d, ¿e wiele podrêczników podaje, i¿ matki naturalnie unasienione rozpoczynaj¹ czerwiæ 3 dni po rozpoczêciu lotów godowych. Nasze badania wykaza³y jednak, ¿e
dotyczy to tylko matek, które rozpoczynaj¹
czerwiæ najwczeœniej. Inne matki rozpoczynaj¹ czerwienie nawet 23 dni po rozpoczêciu
lotów, a œrednio rozpoczynaj¹ czerwiæ 7 dni
po rozpoczêciu lotów godowych.
Dotychczas nie zbadano, jak zachowuj¹
siê matki z nieopró¿nionym jednym lub dwoma jajowodami. Matki takie padn¹ wkrótce
po unasienieniu i poddaniu do ula. Z moich

obserwacji wynika jednak, ¿e matki z jednym
nieopró¿nionym jajowodem rozpoczynaj¹ sk³adaæ jaja. Mo¿liwe, ¿e takie w³aœnie matki rozpoczynaj¹ póŸno czerwiæ.
Dotychczas nikt nie wspomnia³ nawet, ¿e
rozk³ad rozpoczynania czerwienia przez matki
unasienione naturalnie lub sztucznie nie jest
normalny. My wykazaliœmy ponad wszelk¹
w¹tpliwoœæ, ¿e rozk³ad ten jest dodatnio skoœny – ramiê powy¿ej wartoœci œredniej jest
d³u¿sze ni¿ poni¿ej. W takim rozk³adzie wartoœci œredniej i modalnej ró¿ni¹ siê. Ma to
du¿e znaczenie przy opisywaniu wyników.
W rozk³adzie skoœnym wartoœæ œredniej zale¿y
od liczby dni, przez któr¹ obserwuje siê rozpoczêcie czerwienia przez matki. Je¿eli matki
obserwuje siê krótko, np. przez tydzieñ, to
oka¿e siê, ¿e œrednio zaczê³y one czerwiæ
wczeœniej ni¿ matki tej samej grupy obserwowane przez 2 lub 3 tygodnie. Porównywanie
takich œrednich rozpoczynania czerwienia bez
znajomoœci, jak d³ugo matki obserwowano
jest b³êdne i niemo¿liwe. Natomiast wartoœæ
modalna (najczêœciej wystêpuj¹ca) nie zale¿y
od liczby dni, przez któr¹ obserwowano rozpoczynanie czerwienia przez matki. Dlatego
w przysz³oœci we wszystkich opisach dotycz¹cych rozpoczynania czerwienia przez matki, nale¿y podawaæ wartoœæ modaln¹.
Na zakoñczenie chcia³bym zaapelowaæ
o wprowadzenie do obrotu matek bez sprawdzonego czerwienia, które po sztucznym unasienieniu przebywa³y przez 48 godzin z 250
pszczo³ami w cieplarce lub z 350 pszczo³ami
w temperaturze pokojowej.
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