
Orienterende Undersøgelser 
over nogle Biplanters Nektarproduktion. 

Af Chr. Stapel og Søren Lund. 

Metodik. 

I 1942 og 1943 er der ved S t a t e n s B i a v l s f o r s ø g 
udført nogle orienterende Undersøgelser over forskellige Bi
planters N e k t a r m æ TI g d e og Ne k t a r e n s S u k k e r
k o n c e TI t r a t i o n. Af de paagældende Biplanter, stanlmende 
fra Lyngby og Omegn, Botanisk Have i København eller Forst
botanisk Have i Charlottenlund, blev der plukket et Antal BIOll1-
ster (i Reglen Grene eller Stængler IllCd Blomster), og snarest 
efter blev der i Laboratoriet i Lyngby foretaget Nektarbestem
melse i Blonlsterne paa følgende Maade: Paa en Analysevægt 
vejes en Blomst (efter, af Hensyn til Fejl ved for stor Transpira
tion, at være beklippet saa nleget sonl muligt), straks efter suges 
Nektaren ud af Blomsten ved Hjælp af et Stykke Filtrerpapir, 
og Blomsten vejes aUer. Differensen angiver den fjernede Nektar. 
Ved Afpasning af Filtrerpapirets Form efter Nektariets - eller 
Nektariernes - Beliggenhed i Blomsten er det muligt at suge 
hele Nektarbeholdningen op. Metoden bliver faktisk meget nær 
lig den Maade, hvorpaa Biens Tunge virker. Fremgangs,maaden 
er omstændelig og sen, hvorfor vi har maaUet nøjes med at 
undersøge et begrænset Antal Blomster, ialt godt 2000. Til Gen
gæld er de udførte Bestemmelser særdeles nøjagtige. Nektar
mængden pr. Blomst varierer naturligvis stærkt fra Planteart 
til Planteart, luen inden for en given Art er der tillige store 
Variationer efter Lokalitet, Vejrforhold, Plantens og Blomsternes 
Alder o. s. V., saaledes at der skal et meget omfattende Materiale 
til fuldstændig at klarlægge en Plantes Nektarydelse. De fore
liggende Tal Jmaa aItsaa tages med et saadant Forbehold, men 
naar man har gjort sig dette klart, er del vor Opfattelse, at de 
giver en god Orientering til Vurderingen af en Række Biplanter . 
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I næsten alle Tilfælde har vi foretaget Nektarbestemnlelse 
baade i o v e r d æ k k e d e Blomster og f r i t b lom s t r e n d e 
Blomster. Af Differensen 11lellenl disse to Bestenullelser faar 
IlIan et Holdepunkt for, hvor meget Nektar Honningbierne (eller 
andre Insekter) har fjernet fra de fritblOlllstrcnde BlonIster. 
:Man faar ogsaa ad denne Vej et vist Indtryk af, i hvilken Grad 
Bierne ynder de forskellige Planter. Til Overdækningen har vi 
i Reglen brugt Gazeposer, der 11l11iddelbart før Blomstringen er 
anbragt. over Blomster, BIOlllsterstande eller større Grensystclner 
med Blomster, hvorefter Undersøgelsen er foretaget paa et eller 
andet Tidspunkt under Blomstringen, i de fleste Tilfælde 3--8 
Dage efter Overdækningen. I nogle Tilfælde, neIlllig ved Frugt
buske (Stikkelsbær, Ribs, Solbær og Hindbær) og enkelte andre 
Planter, har vi overdækket hele Planten (:Busken) med et ret 
aabent Traadvæv, dog naturligvis ikke lnere aabent, end at nek
tarsøgende Insekter ikke kunde passere. Endelig Cl' der und
tagelsesvis brugt Papirposer til Overdækning, idet der dog sanl
tidig brugtes Gaze til en Del Blomster for herved at føre Kon
trol nled, om den tættere Tillukning 11led Papirposer skulde 
influere paa Nektarsekretionen eller Transpirationen fra N ek
tarierne, hvilket dog ikke var Tilfældet i afgøne>nde Grad. 

Da :\eldarens Værdi naturligvis i høj Grad er afhængig af 
dens Sukkerindh01d, har vi saa vidt 111lIligt tillige foretaget en 
Bestenllnelse af S u k k e r p r o c e n t e 11. Denne BestClumelse 
foretoges ved Hjælp af et Refraktometer. Frenlgangsmaaden var 
den, at der med en fin Pi,pette (Mikropipette af Glas) sugedes 
Nektar op fra Blomsterne. Nektaren anbragtes derefter i Refrak
tometret og Størrelsen af Sukkerprocenten (i Virkeligheden Tør
stofprocenten, der dog lueget nær svarer til Sukkerpl'ocenten) 
kunde herefter direkte aflæses. I Blomster 111ed stor Xektar
luængde (Stikkelsbær, Hindbær, Snebær, Gederams, Hestekasta
nie o. f 1.) kunde een ,BlonlSt levere tilstrækkelig Nektar til ('n 
BesteIllmelse, luedens det hos BIOlIlster med SIuaa Nektal"lnæng
der (Lucerne, Hvidkløver, Ribs o. 111. u.) ofte var nødvendigt at 
samle N ek tar Sal11111en fra 5-10 eller endn li flere BlonIster for 
at faa en tilstrækkelig stor Draahe til Bestenlluelsen. De i Ta
bel 1. anførte Sukker procenter er i Reglen Gennelllsnit af flere 
Enkeltbesteulluelser. Antallet af disse, samt det saIulede Antal 
Blomster, der har været brugt til Bestemlnelserne, fremgaar af 
Tab,cllens tn~die- og næstsidste Ruhrikker. 



539 

Da det har vist sig, at Sukkerkoncentrationen i fritblolllst
rende og overdækkede BIOluster ikke saa nær altid er ens - i 
Reglen er den højst i de overdækkede Blomster (herOI11 nærIllere 
senere) - vilde det naturligvis være ønskeligt, 0111 Sukkerkon
centrationsbestemnlelser stedse kunde foretages i begge Slags 
Blomster. Det bliver nenllig herved nluligt at beregne, hvor 
lueget Sukker Bierne har fjernet fra Blomsterne, og det er jo 
netop det, der er afgørende for Honningproduktionen .. Men des
værre er Sukkerbestenlmelserne hos de fritblomstrende Blomster 
gennelugaaende vanskelig at foretage, navnlig naturligvis hos 
de s1uaablomsfrede Arter, idet det paa Grund af den ringe Nek
tanuængde ofte er umuligt at opnaa saa stor en N ektardraabe, 
S0111 RefraktometerbesfeIumelsen kræver. Hos ca. Halvdelen af 
de i Tabellen opførte Arier er Sukkerbestelumelsen derfor kun 
foretaget for de overdækkede BIOl11sters Vedkonlmende. 

Resultater af Undersøgelserne. 

Af Tabel l fremgaar det, at der i 19/:13 er foretaget Nektar
besteulluelse i 200 Æ b l e b l o III S t e r, nelulig i 100 overdæk
kede og 100 fritblOlllstrende, der i Gennelusnit har inckholdt 
henholdsvis 5.92 og 2.69 n1g Nektar pr. BIoD1st. Differensen l11el
lem disse to Beholdninger, 3.23 mg eller godt Halvdelen (55 pCt.) 
af den sandsynligt oprindelige Beholdning, ,maa antages at være 
fjernet af nektarsøgende Insekter, overvejende sandsynligt af 
Honningbier. 

De 100 Blomster i hver Gruppe er undersøgt paa 10 for
skellige Dage i Æ~bletræernes BIOlustringstid, og paa de enkelte 
Dage laa Nektarmængden (som Gennelllsnit af 10 BIOlllster) 
som følger: 

mD' Nektar pr. Blomst 
Dato h ,J':blesort 

overd. frit b I. 

7. Maj 8.48 8.72. Graasten 
11. 4.18 5.83 do. 
13. (j.H 1.Ø4 do. 
14. 6.47 1.97 Transp. blanche 
Hl. 7.50 2.28 do. 
19. 6.61 2.39 Bramlcy 
20. ;).67 L27 do. 
25. 4.61 1.12 Cos' Orange 
26. 5.36 0.97 do. 
31. 4.18 0.40 do. 



Tabel 1. Nektarmængde, Sukkcl~koncentration og Sukkermængde pr. Blomst. 
Undersøgelser i 1942 og 1943. 

Neclar, cOllcentration of sIlgar and quanlity of sugar per flower. 

Planteart 

o. = overdækket (coveud) 
f. = fritblornstrcnde (ul1collered) 

Frugttræer og Frugthuske: 

Æble (Pims malres), Lyngby, 1948 }~. 

Pære (Pirus COllWIIlIlis), Lyngby, 1943} ~. 
Stikkelsbær (Ribes grossllla1'io), } o. 

Virum, 1943 f. 

Ribs (Ribes rllbl'llm) , Virum, 1943 } 
o. 
f. 

Solbær (Ribes nigrum), Virum, lH43 }~. 
Hindbær (Rllbus idaells), Virum, 1942 o. 

do. Virum, 1943} ~. 
Myrobalan (Prunlls cerasifera) , } o. 

Lyngby, 1943 f. 
!Ursebær (Cerasus) Ostheimer, Virum} f. 

1942. Skyggemorel, Virum, 1942 . f. 

Andre Træer og Buske: 

Robinia pseudacacia, København, 1942} ~. 

1

11I Nekt~~mængd~----= I: Sukkel'koncentration Sukker-
- i~1 ----~~------ d 

l~l~~~l-:~d~rs.l. m.g Nektar p.r. Blomst !II Sukker Antal Antal mæ;l~~st·· 
; Blomster I mg neclar per jIoweJ' I pCt. Bestem- unders. Quantily of 

I 
F10lIJas I-~----I--.- .-----~, Silgar melser Blomster sngar 

. . t' t l Gnsn. I Mm. - Maks. III t Numberof· Flowers per flower 
lll~es 19a ec_ aver.; min. maa.;. per cen analyses investig. 

100 
100 

20 
20 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
25 
30 
30 
10 
10 
20 
10 

30 
30 

5.92 

2.69 
2.12 I 

1.27 
16.8-1 

2.31 

1.34 
0.94 

5.37 

1.75 
12.50 
12.91 

1.66 
0.70 

0.33 
8.40 

4.70 

5.99 

2.78 

1.1 
O 

0.7 

16.2 
11.9 

3.8 
0.2 2.9 
3.8 -. 30.8 

O 8.8 
0.4 2.5 
0.1 
1.0 

() 

1,4 
1.0 

O 
0.3 
0.1 
0.1 
1.1 

2.3 
12.4 

5.7 
23.0 
42.5 

4.2 
1.5 

0.6 
25.4 

7.5 

2.4 - 10.0 
0.5 - 5.1 

52.4 
26.5 
29.5 
16.9 
45.3 
25.0 
27.2 
25.2 
52.7 
30.8 
51.5 
41.7 

51.8 
15.1 
19.8 

54.0 
46.3 

35 
10 

4 
3 

23 
2 

12 
10 
12 

3 
18 
14 

10 
20 
10 

17 
8 

83 
40 
26 
28 
29 

6 
120 
100 

75 
22 
18 
14 

20 
10 

84 
45 

3.10 

0.71 
0.62 
0.21 
7.60 

0.58 

0.36 

0.24 

2.83 
0.54 

6.41 

5.38 

0.36 

1.27 

0.93 

3.24 

1.29 

(fortsættes.) 

~ 
~ 
O 



Tabel 1. (fortsat). 
~-r· 

I Nektal'mængde I Sukkerkoncentration Sukker-

11--- I -- ---II A l A l mængde pr. Planteart 

o. = overdækket (covered) 
1 Antal unders. mg Nektar pr. Blomst II Sukker nta nta Blomst 

I

I Blomster mg neclar per flower II pCt. Bestem-~ unde~s. Quantity o{ 
f. = fritblomstrende (lIncovered) I 1-------------1 mejser Blomster 

I Flowers : Gnsn. Min. - Maks. II Sugar N b Fl suyar 
I. t' t d II t I um ero owers, per flower 

znves lya e alJer 1 1nl'n _ 111ax I per cen I l I' t' I • I' • I _ ana yses znves 19. 

I
l----~··--I-

Robinia psclldacacia, København, 1943 }~:! ~~ ~:~~ 2.~ ~:~ 50.9 9 45 

Krim-Lind (Tilia e Il C l1lora) , Køben- lo, I" ~5 I 5.71 l.! 1~.9 ?1.1 21 25 
havn, 1942 f. I 30 1.56 0.3 a.6 31.6 4 17 

Stor Lind (Tilia platyphylla), ehar- lO. :1 50 ,12.25 3.2 --- 22.8 47.4 25 43 
lottenlund, Københayn, 1943 f. I: 40 2.75 0.2 9.3 21.5 7 32 

Alm. Lind (Tilia vlllgaris), Køben- lo, II 30 13.21 4.2 30.2 51.6 16 28 
haYll, 1943 f. . 30 2.15 0.1 6.4 33.7 f) i~3 

Hestekastanie (t1esculus hippocasla- 1.°'1 30 8.95 3.7 15.6 fl6.fi 9 39 
num), Charlottenlund, 1943 J f. I: 30 0.68 O 1.7 Ahorn (Acer ]1sclldoplatanus), Char- lo, .11 50 3.09 0.3 11.6 
lottenlund, 1943 f. i 50 1.0-1 Il 3.8 

Snebær (Symphorienrpw; racemoslIs), lo, I 20 10.44 0.3 26.4 
København, 1942 f. 20 1.02 O 3.8 

Frøafgrøder: 

Lucerne (Medicago wtirla), Virum- lo, 
gaard, 1942 ~ 

Hødkløyer (Tri{olium pratcnse), }o. 
Lyngby, Virum, H:øbenhavll, 1942 f. 

Hvidkløver (Tri{olimll repens), Lyngby, lo, 
1942 t 

Kaalroe (Brassica najJllS vur.), Lyngby, }o. 
1942 [ 

Gul Sennep (Sinapis alba), Vil'um- lo, 
. gaard, København, 1942 f. 

70 
80 
(iD 
(jO 

50 
..j.() 

50 
40 
20 
20 

0.57 

0.23 
1.08 
0.33 

0.71 
0.18 

4.14 
0.90 

1.03 
0.60 

o 
O 
O 
O 
O 
O 

1.6 
0.1 

O 
O 

1~ 

O~ 
2.4 
1.1 
1~ 

O~ 

9.3 
2~ 

2~ 

l.! 

52.8 
47.2 
23.7 

46.8 

48.1 

47.2 

52.9 
42.0 
fl3.2 
44.0 

14 
2 

1:1 

7 

17 

7 

H 

3 
1 

74 
17 
14 

112 

207 

160 

70, . 

60 
40 

2.02 

2.92 

0.49 

5.80 
0.59 

('.Sl 

0.72 

5.05 

1.63 
0.49 

2.48 

0.27 

0.52 

0.33 

2.18 
0.38 

0.55 

0.26 

(fol' t sæ ttes.) 

Cl 
t-j::o. 

"""'" 



Tabel 1. (fortsat). 
l~------ -.-.----~. 

Planteart 

o. = overdækket (covered) 
1'. = fritblomstrende (ullcovcl'cd) 

:,\ektarmængde. ,I.. Suldwrlwncentratiol1 !' Sukker-

IIAntalllllder:-I--;gNekh~~' ~;;.·i11om~tj;.:. -Sukker -II-Antal TAnta,1 . 1.

,

.1 m~;~~sf" 
Blomster mg neclar per /lowcr i pCt. Bestem- undeis. I Quantity af 

--.--. .-.-.---.. ---.--... - .. ,i, Imelser ,Blomster: 
FIOlvers ' I • Sil ar : i' sugar 

. '. d ! husn. MIIl. - Maks. , .. 1
1 

g Number 0'1 Flowers I.: Il 

Kronært (Pisll1l1 salivIl11l), Viru mgaard,} o. 
1942 t 

Oliehør (Lill li m Ilsilatissilllfl11l), Virum-) o. 
gaard, 1942 f f. 

1"1 a r k u k r u d t : 
Ager- Sennep (Sinupis ul'vcllsis), } o. 

Lyngby, 1942 f. 
Ager-Kaal Brassica campeslris), Køben-} o. 

havn, 1942 f. 
Ager-Stedmoder (Viola Ul'VCllsis) , -I. o. 

Lyngby, 1942 J f. 
Alm. Sted moder (Viola ll'icolor J, l o. I 

Lyngby, 1942 J t i 

Andre urteagtigc Biplantcl': 
Nepeta iUussini, Virum, København, \ o. 

1942 ( f. 
Honningurt (PhaccUa fanaceli/olia), 1 o. 

Holte, København, 1942 f f. 
Bød Tvetand (Lamium Pll1'};llreUm),} o. 

København, 1942 f. 
Hvid Tvetand Lamillm album), } o. 

Lyngby, 1942 f. 
Gederams (Clwmacnerium augustif .),} o. 

Lyngby, 1942 f. 
Ru Kulsukker (Symphylll11l aspel'llm),} o. 

Lyngby, 1942 r. 

lIwesl'gale aver nl,"l - Illax ; per ceni I l ses . v l' ,per Olver • . . :! I ana y 11I es 19. II 

lO 
IO 
20 
20 

:10 
20 
IO 
IO 
10 
10 
IO 
IO 

:H) 
;\0 
:\0 
30 
10 
10 
20 
10 
20 
20 
10 
to 

.~. c-o ;8--~4- :i-- ~G-~i- ... ;-.. -c=T -;·(~--I.lt- 1.4(; 

1.06 0.1 1.1\ i 

0.76 O 1.4 29.2 4 70, 
O.7.'! 0.1 l.n 32.1\ ii 

o.~~ 

0.26 

O.tlS 

0.53 

0.92 

0.43 
1.,,0 
0.22 

1.21 
O.:H 

O.5S 

0.25 

0.02 
0.3S 

1.10 

0.92 
2.90 
O.IH 
3.97 

1.06 

5.05 

1.68 

0.2 
{) 

0.3 
() 

1.0 
O 

0.7 
O 

0.1 
(} 

0.1 
(I 

0.5 
0.5 
1.1 
0.1 
0.5 

() 

3.7 
1.1 

1.5 
1 ') 
l.n 
0.9 
2.2 
0.5 
2.2 
O.U 

1.1i 
0.9 
2.2 
1.2 
1.7 
1.5 
, .2 

1.1 
8.8 
2.2 
5.8 
2.3 

()7 .7 

GR.2 

iliLn 

;) 1.1 

Jo.'! 
28.2 
ill.4 

:17.6 

62.7 

J6.o 
26.8 
77.5 

il !l5 
I: 

O.GO 

! 
!i 0.63 -lO 

:\ 27 0.50 

2 1;) 0.li2 

(j RO 0.27 

-l ;)5 0.07 

G -lo 0.2\) 

75 0.41 

B ;W 1.82 

1-! 18 1.83 

U.28 

2 17 391 

~, 

~ 
~ 
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J::n Undersøgelse over et saa langt TidsrUIn Illaa nødvendig
vis foretages paa forskellige Sorter ~ den enkelte Sort blOIll
strer jo i Reglen ikke mere end en Uges Tid, nlen Tallene tyder 
ikke paa nogen afgørende Forskel i disse fire Sorters Nektar
ydelse, jvfr. f. Eks., at saavel højeste SOln laveste Tal (8.48 og 
4.18) for de overdækkede Blomster forekommer hos Sall1me Sort 
(Graasten). Derinlod er det beInærkelsesværdigt, at ved de to 
første Undersøgelser (7. og 11. :Maj) indeholdt de fritblomstrende 
Blomster lige saa l11eget eller endog mere Nektar end de over
dækkede, luedens de ved alle de følgende Undersøgelser inde
holdt meget mindre. Forholdet skyldes, at Bierne ved de 2 første 
Undersøgelser endnu ikke var begyndt at arbejde i ÆblebI0111-
sterne. Der synes i det heI€ taget i Tallene en tydelig Tendens i 
Hetning af en stærkere UdtØlunillg af de fritblOl11strende Blom
ster, jo mere Tiden skrider freIll, hvad der egentlig er nleget 
naturligt. 

Af Tabel 1 frenlgaar det endvidere, at Nektarens Sukker
koncentration i de overdækkede Blomster laa paa 52.4 pCt., 
d. v. s. godt Halvdelen af Nektaren har hestaaet af Sukker. I de 
frie Blonlster var Nektarens Sukkerkoncentration kun halvt saa 
stor (26.5 pet.). - Paa Grundlag af Nektarmængden og Sukker
procenten beregnes herefter Blomsternes Sukkerindhold - af 
den sidste Kolonne i Tabellen ses det, at der i overdækkede 
Blomster gennenlsnitlig fandtes 3.10 mg Sukker pr. Blomst, i 
de fritblOlllstrende derinl0d kun 0.71 lllg. Differensen, 2.39 lng, 
maa Bierne antages at have bortført - det er godt 3/4 (77 pCt.) 
af det formentlig oprindelige Sukkerindhold eller væsentlig nlcre 
end de 55 pCt., som fandtes bortført, da vi lagde Nektan11ængden 
alene til Grund for Beregningen (jvfr. Side 539). Det er natur
ligvis den stedfundne Ændring i Sukkerprocenten, der bevirker 
denne Forskel, og Forklaringen maa formentlig være, a t d e r 
e f t e r B i e r n e s .B e s ø g i B l o 111 S t e r n e e r s e c e r
n e r e t N e k t a r 111 e cl e n v æ s e n t l i g l a vel' e S II k
k e r k o n c e il t r a t i o n e n d o p r i n cl e l i g t (se nedenfor). 

D e n ne S lu t n i n g a 11 s e r v i f o r a t h a veg e 11 e
r e l G Y l cl i g h e d, i cl e t cl e t f o r a Il e u n cl e r s ø g t e 
P I a 11 t e r h a r v æ r e t R e g l e n, a t N e k t a r e Il s S u k
k e r k o n c e n t r a t i o 11 h a r v æ r e t l a vel' e i cl e f r i t
b l o In s t r e n d e B l o 111 S t e r e n d i cl e o ve r d æ li k e cl e. 
Af 34 Sukkerbestemlnelscr, 'som smntidig udførtes i saave1 over
dækkede SOln frie Blonlster, dste de 30 en saa meget lavere 
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Sukkerprocent i de frie end' i de overdækkede BlonIster, at vi 
anser Forskellen for sikker (i 5 af de 30 Prøver indeholdt de 
frie under 50 pCt. af de overdækkede, i 14 mellem 51 og 70 pCt. 
og i 11 Prøver mellem 71 og 90 pCt.). N æ s t e n l i g e s a a 
regelmæssigt har en mindre Nektarmængde 
i d e f r i e e n d i d e o v e r d æ k k e d e ,B l Q In s t e r s a n d
s y n l i g g j o r t B e s ø g a f I n s e k t e r. At Forskellen ikke 
skyldes Fordampning fra de frie Blonlster, fremgaar af Faldet i 
Sukkerkoncentrationen, idet en Fordampning af Vand fra Nek
taren InaaUe medføre en Stigning i Koncentrationen. Hvor der 
undtagelsesvis findes en lavere Sukkerkoncentration i Nektaren 
i de frie Blomster end i de overdækkede, uden at der salntidig 
findes en Reduktion i Nektarmængden, kan dette vel skyldes, 
at der efter Biernes Besøg er secerneret saa meget sukkerfattig 
N ektar, at Beholdningen igen er kommet op paa samnle Stør
relse som i de overdækkede. 

Selv onl vore Undersøgelser ikke har taget Sigte paa et 
Studiunl af N e k t a r s e k re t i o n e n s F o r l ø b, n1cner vi 
af vort Materiale at kunne slutte O'S til det ovenfO'r nævnte, der 
kort kan udtrykkes ved, at B l Q m s t e r n e i B e g y n d e l s e n 
a f s o n d r e r e n s u k k e r r i g, s e n e r e e n s u k k e r
f a t t i g N e k t a r, idet det muligvis er d e n ved I TI S e k
t e r n e s B e s ø g f G r e t a g n e B e s t ø v TI i n g o g B e
f r u g t n i Il g, d e r f ø r s t o g f r e lU m e s t b e v i r k e r 
e n .fE n d r i n g i N e k t a r s e k r e t i o n e n s F o r l ø b. En 
saadan Forklaring paa Undersøgelsens Resultater vil iøvrigt 
stemllle godt med det hensigtsmæssige i Naturen. 

Den næste Plante i Tabellen, P æ r c) har indeholdt i Gen
nemsnit 2.12 og 1.27 mg Nektar pr. Blomst for henholdsvis over~ 
dækkede og frie Blomster. Ogsaa her er Nektarens Sukkerkon
centration faldet (fra 29.5 til 16.9 'pCt.) efter Biernes Besøg, og 
dette Forhold medfører, som det var Tilfældet hos ~Eble, at 
Biernes Udbytte af Sukker forholdsvis er væsentlig større end 
U dbyttet af Nektar alene. Af Nektar er der saaledes bortført 
40 pCt., af Sukker derimod ikke mindre end 66 pCt. - Den 
paagældende PæresO'rt var 'VillianlS Boneretien, der blev under
søgt baade 13. og 19. Maj. En Undersøgelse af Sorlen Grev 
:NloItke den 7. Maj viste en større N ektannængde, men til Gen
gæld en væsentlig lavere Sukkerkoncentration. Denne Forskel 
skyldes dog næppe Sorten, men snarere Vejrforholdene, idet en 
Undersøgelse af ~Eble paa de samme Dage viste sannne Forhold, 
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nemlig en usædvanlig lav Sukker procent og en forholdsvis høj 
Nektarmængde den 7. Maj: 

jEblesort 
Nektar Sukker 

Pæresort 
Nektar Sukker 

mg pet. mg pCt. 

7. Maj Graaslen 8.48 16.9 Grev Moltke 5.21 8.6 
13. Maj Graasten 6.14, -14.2 \Villiams 2.65 29.0 
19. Maj Bramley 6.61 62.5 Williams 1.58 30.1) 

S t i k k e l s b æ r er overordentlig nektarrig -- de over
dækkede Blomster (se Tabellen) havde i Gennemsnit 16.84 lUg 
Nektar pr. Blomst eller ca. 3 Gange saa lneget SOlll .Ll:':blebloul
sterne. Det ses af :Minimums- og Maksinlumskolonnen, at den 
nektarrigeste Blomst indeholdt 30.8 lng - ved anden Lejlighed 
har vi i 1943 fundet 45.7 mg, i 1942 endog 57.0 lUg Nektar i en 
Blomst. Isaadanne BIonIster er den dybe, krukkefon11ede BlOIn
sterbund bredfyldt ,med Nektar. At det virkelig drejer sig 0'111 
Nektar og ikke indslaaet Regnstænk, viser den høje Sukker
procent; 23 Sukkerbestem'melser viste for overdækkede BIOlTIster 
gennenlsnitlig 45.3 pCt. Sukker i Nektaren. Sukkennængden har 
beløbet sig til 7.60 mg pr. Blomst. Ingen andre Planter er 
naaet saa højt op, selvom Hindbær og Lind naar op i Nærheden. 
Og saa kan hertil føjes" at StikkelsbærblOIuster ved Undersøgel
ser Aaret før endog naaede op paa el endnu større Gennemsnits
udbytte af baade Nektar og Sukker. Bierne synes ogsaa at skatte 
Stikkelsbærblomsterne; af Differenserne lneIlem overdækkede 
og tilgængelige Blomster kan udregnes, at Bierne har fjernet 
86 pCt. af Nektaren og ikke mindre end 92 pet. af Sukkeret 
fra de sidstnævnte - ingen andre Planter naaede op paa en 
saadan Grad af Udnyttelse. Aaret før var Udnyttelsen af Stik
kelsbærblOlnsterne, trods en endnu større N ektarrigdOln, ikke 
saa stor, utvivlsomt en Følge af· Kulde i Blomstringstiden, saa
ledes at Bitrækket overhovedet var svagt; men Forholdet viste" 
at Stikkelsbærblomsterne trods Kulden meget vel var i Stand til 
at secernere Nektar, endog Nektar med meget Sukker, idet 
Sukkerprocenten naaede op paa 30-35, hvorved Blomsternes 
Sukkerindhold i Gennemsnit naaede op paa mere end 10 mg. 

R i b s og S o l b æ r har forholdt sig væsentlig forskelligt, 
hvad Nektarmængden angaar, idet Solbær har haft 4 Gange 
lnere Nektar end Ribs (henholdsvis 5.37 og 1.34 mg Nektar pr. 
BIOluSt). Aaret før var denne Forskel endnu nIere udpræget. 
Medens det utvivlsOlnt er et konstant Træk, at Solbær er mere 
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nektarrig end Ribs, er det ikke sandsynligt, at den store For
skel i Nektarens Sukkerkoncentration (i Tabellen hos overdæk
kede Blomster henholdsvis 52.7 og 27.2 pCt.) er et konstant Træk. 
Aaret før viste nogle Undersøgelser, at begge laa lned 31-33 
pCt. Sukker. Af Differenserne i Tabellen mellem overdækkede 
og frie BIOlllster ses det, at Ribs i dette Tilfælde i Modsætning 
til Solbær næppe har været besøgt af Bier, e~ Forhold, sonl synes 
let forklarligt paa Baggrund af den nævnte Forskel i Nektar
ydelse. Hertil skal dog benlærkes, at det fra talrige Iagttagelser 
er vort Indtryk, at Ribs i Alnlindelighed hellere søges af ,Bier 
end Solbær, utvivlsomt en Følge af den skarpe Lugt ved Solbær
blomsterne. 

H i n cl b æ r har kun lidt lavere Nektarmængde end Stik
l,elsbær, nelnlig i overdækkede Blomster gennemsnitlig 12.50-
12.91 Ing. ,Med en Sukkerprocent paa 41.7-51.5 giver dette et 
Sukkerindhold paa 5.38-6.41 mg pr. !BIOlnst. At Udnyttelsen af 
N ektaren hal' været effektiv, fremgaar af, at 30 fritblomstrende 
Blomster fra 1943 gennelnsnitlig kun indeholdt 1.66 mg Nektar. 

I K i r s e b æ r var der fra 4.7 til 8.4 nlg Nektar pr. Blomst, 
men Sukkerindholdet var lavt, kun fra 15.1 til 19.8 'pCt. Hertil 
maa bemærkes, at det udelul{kende drejer sig OlU fritblomstrende 
Blomster, saaledes at der i Lighed med Tilfældet for de fleste 
andre Arters Vedkonlmende kan regnes nled, at der oprindeligt 
har været en større Nektarmængde og en højere Sukkerprocent. 

I Gruppen »Andre Træer og Buske« (Tabel 1), der omfatter 
R o b i n i e (f a l s k A k a c i e), L i n d (3 Arter), H e s t e k a s t a
n i e, A h o r n og S n e b æ r, bemærker lnan, at alle disse inde
holder forholdsvis store Nektannængder (fra 3.09 lng hos Ahorn 
til 12.25 og 13.21 mg hos henholdsvis Stor ,Lind og Alnl. Lind), 
og alle Træerne har en høj Sukkerprocent paa Olnkring 50 (fra 
47.4 pet. hos Stor Lind til 56.5 pCt. hos Hestekastanie), medens 
Snebær kun har haft 23.7 pCt. Sukker i Nektaren. Betragtes i 
Tabellen Forskellene mellem overdækkede og fritblomstrende 
Blomster, faar man Indtryk af, at Bierne har udnyttet de frie 
Blomslerlneget intensivt; hos Lindeartenle og Robinie har de 
taget 70-80 pCt. af Nektaren, hos Hestekastanie og Snebær 
endog godt 90 pCt., og som det var Tilfældet ,med fEble og alle 
de i det foregaaende beskrevne Planter, har der ogsaa hos alle 
disse (dog kun i ringe Grad hos Ahorn) været en forholdsvis 
bedre Udnyttelse af Sukkerindholdet end af Nektarmængden. 
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Til denne Gruppe Planter hører ogsaa P i l (Salix) , S0111 vi 
havde planlagt en større Undersøgelse over, men desværre var 
der her saa mange tekniske Vanskeligheder at overvinde, at 
Resultatet blev sparsomt og ogsaa behæftet lued en ikke ringe 
U sikkerhed. Pileblomsterne er neInlig saa smaa, at de ikke kunde 
behandles individuelt, som de øvrige Arters, og Nektariernes 
Lidenhed luedførte Vanskeligheder ved Nektarens Fjernelse. 
Efter adskillige Eksperinlenter synes følgende Fremgangsmaade 
at give et nogenlunde Resultat: Et Raklestykke Ine d 20-40 
BIOlllster præpareres ud ved Hjælp af binokulært Mikroskop og 
vejes, derpaa fjernes saa godt S0111 I11uligt under 'Mikroskopet 
Nektaren af BI01nsterne, og ved Tilbagevejning besteulnlCs Nek
tanuængdel1. 

Hos Salix alba (HanblonIster) fandtes i 129 overdækkede 
Blomster 9.1 mg Nektar, d. v. S. 0.07 nlg pr. Blomst, i fritblOlllst
rende 4.9 lUg i 120 BIOlnster, altsaa kun 0.03 mg pr. Blomst. Hos 
en anden Pile art (Salix auriia) indeholdt overdækkede Hun
blomster 0.13 mg Nektar pr. BIoD1st (Gennemsnit af 25), frit
biollIstrende kun 0.10 mg (GennenIsnit af 24); overdækkede Han
blO'lllster af sanl111e Art indeholdt 0.10 lUg> pr. BIoIlISt. 

Pil har været den af smutlige undersøgte Planter, der har 
indeholdt mindst Nektar pr. Blomst. For at illustrere, hvad dette 
betyder for Bierne, kan nævnes, at regnet med 0.1 DIg Nektar pr. 
Blomst, .maa de udføre 10 Millioner Blol11sterbesøg for at samle 
1 kg Nektar. Hvad Pilenektaren lnodsvarer af Honning, kan vi 
desværre ikke oplyse, da en Sukkerbestel1lluelse ikke lykkedes i 
disse ubetydelige Nektarmængder. Det letter naturligvis Bierne 
meget i Indsamlingsarbejdet, at Pileblomsterne sidder saa tæt 
samlede i Raklerne, saaledes at Pil ingenlunde nlaa negligeres 
SOln Nektarplanle, ,men iøvrigt er det vel først og frelnUlest som 
Pollenleverandør, at Pil er af Interesse. 

Af F r ø a f g r ø d e r er der undersøgt L u c e r 11 e, R ø d
k l ø vel', H v i d k l ø v e r, K a a l r o e, G u l S e n n e p, K r 011-

æ r t og O l i e h ø r. Af disse har Kaalroe været l1ektarrigest 
ll1ed 4.14 mg Nektar pr. Blomst, nledens Lucerne har indeholdt 
luindst (0.57 lug), Hvidkløver næstmindst (0.71 mg) , I~ledens Rød
kløver havde 1.08 lUg Nektar pr. Blonlst, I Forhold til alle de 
foregaaende Planter synes disse lneget vigtige Biplanters N ektar
indhold beskedent, men del n13a her erindres, at Blomsternes 
Størrelse naturligvis til en vis Grad er afgørende for Nektm:
lnængden pr. Blomst, og at de SInaa Blomsters Handicap i denne 

37 
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Henseende opvejes yed et større Blonlsterantal. Hvad dette 
hetyder, beskrives nærlnere Side 549. 

Hos alle Arterne med Undtagelse af Hør- har de fritblom
sirende Blomster indeholdt betydelig mindre Nektar end de over
dækkede - i Overensstemmelse nled det foregaaende udlægges 
dette som Bevis for Biernes Besøg. I Lucerne har de saaledes 
fjernet 60 pCt., i Rødkløver 70 pCt., i Hvidkløver og Kaalroe 
endog 75 og 78 pCt. af Nektaren. 

Sukkerproc~nten ligger næsten overalt højt, oftest OInkring 
50 (fra 46.8 hos Lucerne til 53.2 hos Gul Sennep) 11led en særlig 
Afvigelse opad til 66.0 pCt. hos A:;:rt, medens Hør kun laa paa 
29 .. 2 pCt. (Om sidstnævnte kan dog bemærkes~ at der i andre Til
fælde er maalt 40--45 pet. Sukker i Nektaren). Disse nævnle 
Sukkerbestemnlelser slammer fra overdækkede Blomster, idet 
det paa Grund af de lneget smaa Nektannængder i de frit
blomstrende Blonlster kun undtagelsesvis lykkedes at foretage 
Bestemmelse i disse. Hvor den fandt Sted, laa Sukkerprocenten 
lavere i de frie end i de overdækkede BIOlllster (Kaalroe, Gul 
Sennep), kun hos Hør laa de 2 Procenttal næsten lige højt. 
il vad der maaske skyldes, at der her ikke havde fundet Bibesøg 
Sted. Hør kan meget vel besøges af Bier, men det sker ikke saa 
regelnlæssigt, som ved mange andre Biplanter. Utvivlsomt er det 
tidlige Fald af Hørrens Kronblade den væsentligste Aarsag til 
denne ringere Interesse fra Biernes Side. 

M a r k u k r u d t er i Tabellen repræsenteret ved A g e r
S e n 11 e p, A g e r - K a a l, A g e r - S t e d In o d e r og A lIn. 
S t e d In o d e r, hos hvilke Nektarnlængden ligger mellem 0.88 

og 1.50 mg pr. BIonist. Forskellene i Nektarmængde er noget 
udlignet ved modsatte Forskelle i Sukkerkoncentration, saaIedes 
at alle 4 Arter har vist nogenlunde samme Sukkermængde, neln
lig 0.5-0.6 lng pr. BIOlnst. 

Blandt »Andre urteagtige Biplanter« bemærkes 
G e d e r a In s og R u K u l s II k k e r som de nektal'rigeste; 
navnlig Ru Kulsukker, hvor Nektaren var af sirupagtig Beskaf
fenhed, ligger højt med baade en stor Nektarmængde (5.05 mg) 
og en usædvanlig høj Sukkerprocent (77.5 pCt.), den højeste, 
der overhovedet er fundet ved disse Undersøgelser. Nepeta 
(K a t t e u r t) og Phacelia (H o n n i n g u r t), der anses for for
trinlige Biplanter, har ikke imponeret; deres Sukkerindhold Jaa 
kun paa 0.27 og 0.29 nlg pr. Blomst eller - bortset fra Pil -
hlYest af samtlige undersøgte. Hvad der Side 549 Cl' nævnt om 
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Udligning af ringe ~ektarmængde hos SIlHW Blolllskr merl et 
større Alital Blomster pr. Plante cller Arealenhed Iuaa dog ogsatl 
Iler bringes i Erindring, idet dog hCluærkes, al Arter som disse, 
der kun dyrkes i Inegel lwgrællset Olufang, nIdrig yil kunne faa 
den Betydning for Biavlen som Helhed som Kløyer. Llleerne~ 

»Agerkaal« o. S. Y., der findes paa yidtstrakte Arealt'r Landet OVPL 

Vurdering af Biplanternes Værdi for Biavlen. 

Som allprede nævlIl, siger de ved dissp Undersøgelser fundne 
Tal for Nektarmængde og Sukkerkoncentration ikke alt 0111 

Planternes Værdi for Biavlen. Nektarens T i l g æ n g e l i g h e d 
spiller nahu~igvis en afgørende Bolle - det nytter jo lidet, at 
e11 BIOlllSf er rig pua ~ ektar, hyis Bierne pau Grund af BlolH
stens Bygning ikke kan bemægtige sig den .... Ert kan f. Eks. inde
holde In eget Nektar, lllen den søges ikke gerne af Bier, forment
lig fordi den er vanskelig tilgængelig, og et klassisk Eksf'1ll peI 
har vi i Rødkløn']',('lL som utYivlsomt l11aa karakterisf'H's som 
rigt ydende, mPll som Bien'w pau Grund af del langt' Kronrør 
kun hesøgf'r i begrænset Omfang. At N t'ktarens kvalitati\'l~ Sam
luensætning spiller en Bolle, er, hvad SukkerIndholdet allgaar. 
tydelig illustreret i det fOl"l'gaaende, Ilwn hertil kotumer Faktorer 
sonl K o n s i s t {' n s, A r o 111 a o. a., der ikke er tagel i Be
tragtning j dpi foregaapnde ud over en BClnærkning om, at Sol
bær erfaringsmæssigt ikke gerne ])('søges, luaaske Pil Fulge n.f 
den skarpe Lugt. Nektaren kan ogsaa yære saa tyktflydende, ~lt 
Bierne har Vanskelighed ved al tilegne sig den, eller den kan 
\'ære saa tynd, at Bierne vrager den (jvfr. Fritillal'ia Side 553). 

Af afgørende Betydning er ogsaa Il 1 () 111 s t e r a Il t a Il e t. 
At en Art pr. Blomst indeholder 5 Gange san lidt N d.tar som en 
anden, vil naturligvis ~. forudsat at Nektariernt' er lige tilgæn
gelige - forBierne betyde et forøget Arbejde, der i Form af tabt 
Tid kan influere p~w Indsamlingens hf'Ip Hpsultat, men lwis (kn 
paagældellde Art Ul Gengæld h[lr 50 Gange saa l1wnge Blomster 
pr. Plante eller pr. ArealcnlH'd. yil den, saafrf'1l11 Bierne er i 
Stand til at udnytte den fuldt ud, yæn' 10 Gangp Inere nerd end 
,den anden, :VIest rationelt dl det yel yære al udtrykke Blolllster
luængden ved Antal Blomster pr. Arealenhed. f. Eks. pr. Hektar 
(ha), som det naturligt gøres for Kulturplanlt'l'. hvor man kan 
faIf' 0111 en vis NonnalblOlllstring, medpns ddte ikke san. le~ 
lader sig gøre med Ukrudt (l. lign. Planter, hos IlYilke Bf'standen 
er lnere tilf~"("ldig efter de herskende Kaar. Hos spr,cdtc fritstaa-
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ende Træer kan der heller ikke tales OlU en N orIllalbestand, luen 
her kunde en Bestemmelse af BIOlllsterantallet pr. Træ være 
vejledende. Nu er det naturligvis ingenlunde lige til at tælle 
Blomsterne i et stort Træ. Skal det gøres direkte, vil det vel 
være lettest hos en Art som Hestekastanie, hvor de store iøjne
faldende BIOlllsterstande nogenlunde kan overses fra Jorden. 
Men luan kan ogsaa skyde Genvej ved efter BlOlllstringen at 
tælle Blon15terl1e eller Blomsterbladene, der er faldet til Jorden. 
Vi har prøvet denne Metode over for et 15 lU højt Robinietræ i 
Botanisk Have. Alle nedfaldne Blomster blev dog ikke talt, men 
af Tælling paa nogle Stikprøve-Flader (Cirklings-FJader) bereg
nede vi Blomsternes Antal paa Træet til ca. 400000. Med en ~ ek
tarmængde paa 6 mg pr. BIOlllst giver det 2..1 kg Nektar for hele 
Træet, med en Sukkerprocent paa 50 altsaa 1.2 kg Sukker eller 
ca. 13/4 kg Honning. En Optælling paa et 10-12 nl hojt Træ 
af Hestekastanie i Dyrehaven gav ca. 1/4 Mill. BIOlllster. Med 9 
lng Nektar pr. Blo111st giver det iaH 21/4 kg Nektar, der med en 
Sukkerprocent paa 50-60 giver en Sukker- og Honningl11ængde 
af nogenlunde sanune Størrelse sonl nævnt for Robinie. 

I lledenstaaende Oversigt (Tabel 2) har vi angivet et Blom
sterantal, sonl vi s k ø n n e r ret n o r 111 a l t for en Række Frø
og Frugtafgrøder, idet dog beluærkes, at disse Tal selvsagt kan 
svinge overordentlig stærkt fra Mark til Mark, for Rødkløver 
f. Eks. fra 100 Mill. BIOlllster pr. ha (S0111 ikke er ringere, end 
at de hetinger Udvikling af 200 kg Frø pr. ha eller nogenlunde 
lige saa l11eget S0111 Landets Gennemsnit af tidlig Rødkløver) til 
over 1 Milliard. Der skal følgelig heller ikke lægges Vægt pau 
de enkelte Tal som saadan, l11en blot paa Hovedtrækkene, der 
tydeligt viser, at f. Eks. iEble pr. :1310111st har indeholdt lige ved 
10 Gange n1('re Sukker end Hvidkløver, men ikke desto l11indre 
er Hvidkløver lued sine 500 Millioner Blomster pr. ha af 111eget 
større Betydning SOIn Honningproducent {lIld Æble Il1ed kun 

Tabel 2. Oversigt over Sukkerudbyttet pr. ha. 
Yield of !mgar per ha 

Antal 
Blomster 

.Æble (Pirus mallIs) ............ . 
Stikkelsbær (Ribes .tf rossularia ) . 
Ribs (Ribes l'llbJ"um) ... ........ . 
Hindbær {RubIls idaeus) ....... . 
Hødkløver (TJ"ifolium pral.). ... . 
Hvidkløver {Trifolium rep.) .... . 

pr. ha 
3- () Mill. 
2- 4 

30- 60 
5- 10 

300-600 
300--600 

Sul(ker Udb. pr. ha 
pr. Blomst Sukker 

mg ca. kg 
3.10 9- 18 
7.60 15--- 30 
0.3fi 10- 20 
5.38 25- 50 
0.52 150-300 
0.33 100-200 
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5 Mill. Blomster pr. ha. Overhovedet. er det bcnlærkelsesværdigt, 
at Frugttræernes og Frugtbuskenes Totuludbytte maalt pr. Areal
enhed er l11eget beskedent, og det giver en god Forklaring paa 
den Erfaring, som synes frenlherskende i Biavlprkredse, at disse 
Kulturer ikke altid giver et Honningudbytte, som man efter den 
dOluinerende Blomsterpragt vilde forvente. 

H o n n i n g indeholder i Almindelighed Olllkring 80 pCt. 
Sukker (forskellige Sukkerarter, hovedsagelig Druesukker og 
Frugtsukker, samt lidt Rørsukker og Dekstrin), saaledes at de i 
Tabel 2 anførte Udbyttetal for Sukker lllaa forøges nled 20 pCt. 
for at faa Honningudbyttet pr. ha. 

Om Rødkløver skal bemærkes, at. en Undersøgelse af dennes 
Nektarproduktion i 1940 (Stapel og Gøtzsche, 1941) viste et Ud
bytte paa knn 0.19 mg Sukker pr. Blomst, hvilket. 11lCd 400 Mill. 
1310l11ster pr. ha sV~lreT til 76 kg Sukker, aJtrsaa nlellelll 21/2 og 
3 Gange mindre end ved denne Undersøgelse. Det er lllUligt, at 
noget af denne Forskel skyldes, at der ved de 2 Undersøgelser 
er brugt forskellige Metoder, hvoraf den nu brugte Metode utvivl
sonlt er bedst, naar Opgaven SOln her gaar ud paa at. bestelume 
med størst Illulig Sikkerhed BIOlllsternes a b IS o l u t. t e Nektar
indhold, medens l\letoden i 1940 (Centrifugering af et stort Antal 
Blomster, ialt ca. 200.000) tog ,sigte paa at udrede llled størst 
lllUlig Sikkerhed s m u a F o r s k ·e Il e i N ektarsekretionen hos 
Rødkløverplanter, SOUl gødedes forskelligt. Men hortset fra denne 
Mulighed vil der, som i Indledningen nævnt, f'orekonune over
ordentlig 'store Variationer i Nektarsekretiollen fra Au!' til Aar, 
Sted til Sted og under forskellige Vejrforhold In. lIl., saaledes 
nt en Forskel sonl den nævnte lneget vel kan være en reel For
skeI1). Det viser aItsaa blot, at der l11aa et stort Antal Under
søgelser til for 111ed Sikkerhed at kunne angive de forskellige 
Arters relative Godhed, ,men dette til Trods Inaa de her lneddeltc 
HesuItater vist siges at danne et brugeligt Begyndelses-Grundlag 
for en Karakteristik af en Række af yore vigtigste Biplanters 
Værdi. Sonl del vil freulgaa af det følgende, foreligger der nelll
lig kun lueget lidt om eksakte Maalinger af Biplanternes Nektar
sekretion, et utvivlsomt Bevis for Vanskeligheden i at gennem
fore en Opgave af denne Art. 

1) Det kan her nævnes, at Rødkløveren ved Undersøgelsen i 1942 slam
mede fra 3 Lokaliteter, nemlig Botanisk Have i København, Statens plantepato
logiske Forsøg i Lyngby og Statens Forsøgsstation, Virumgaard. Nektarind
holdet pr. Blomst var disse Steder henholdsvis 1.;;0, 1.21> og O.G1 mg, hvilket 
maaske hænger sammen med Plantebestandens Tæthed, der tiltog i samme 
Rækkefølge som Nektarmængden aftog. 
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Nogle udenlandske Undersøgelser. 

Uagtet BlOlllsterlles Indhold af Nektar og Nektarens Sukker
koncentration er af fundamental Betydning for hele Biavlen, er 
l.indcrsøgelser paa dette Omraade dog meget sparsomme, selv i 
Lande sonl Tyskland, Husland og U. S. A., der i mangt' AnI' har 
haft store og Yeludstyredl' Biadslahoratorier. En yæsentlig 
Grund til, at man ikl{e er naaet længere' paa dette Omraade, Inaa 
uhiYlsomt søges i VanskeliglH'den Yl'd at finde tekniske :Metoder, 
SOln er bande sikre, hurtige og billige nok til at kunne bruges til 
en .Masseundersøgelse. Skal ('Il Undersøgelse giye et tilstrækkeJig 
sikkert HesuHat, lllan der undl'rsøges i JVlasseyjs af Prøver, en 
Følge af den oy('rordentlige Varia Lion i ~ ek tarsekretiOlH'l1, il\. ke 
blot som Fø]1-.W af indiyidtll'llc og aldersbestel11te Forskelle fra 
Plante til Plantl', lllen ogsaa efter Lokalitet, Jordbund, makro
og mikroklimatiske Forhold o. lll. a. 

I VirkeIighedl'll hurde Undersøgelsen indledes llled at skabe 
Klarhed oy('r saadallne indre og ydre Faktorers Indflydelse paa 
~pktarsekreti()IH'n. l-had der yides herOIn er foreløbig af brud
stykkeaglig Karakter. Belltier (19:W) er kOllllnet ti] det Hesultat, 
aL Tempera/urt>n inden for de biologiske Grænser, der hl'tinger 
Jlormal Vækst, er uden Betydning for :\ektarsl'kretiOlwn; .Jord
fugtigheden anses for at være ringe eller helt uden Betydning 
for Nekl<lrens Koncentration, llwdens Luftfugtigheden menes 
at spille pn BolJe, omend nænnest af sekundær BPlydning. Ved 
høj Luftfugtighed secernerer Blomsten\(' Nektar af sædvanlig 
Koncentration, men paa Grund af Hygroskopicitet fortyndes 
X ektar{,l1 yæsentligt. Gijlzc (H130) nH'lH'r ikke at kunne bekræfte 
en saa stor tTafhængighed af Temppl'alur og Fugtighed, og denne 
Anskuelse hævdes vist af de fleste lHkn dog al være underbygget 
af Eksperjlllcntl'r i saml1ll' Grad som Beutll'rs. BeIltler næYller 
scl", at en russisk Forsker (Oslashenh:o-/{oodl'yuvzevn) for Jord
fugtigh{'(jens VedkolllIllCnd{' er kOlllmd til et andet Resultat end 
Rentier seJT. Naar det er Cll udbredt Opfattelse, at :\ektarsekre
lionel} maa være ~lfha."ngig af TClnperatur og Fugtighed, skyldes 
(h->! utvivlsomt forslog fremmest Erfaringen for, at Bitrækket 
tager tilmed indtrædende Varme og maaske navnlig, nanr Var
men følger dkr N l'dbør. Det maa imidlertid ikkE:' overses, at 
Bitrækkets Størrelse ikke ubetingt't er et Udtryk hn'rken for 
Nt'klarmæng(kJl ('lIcr Neklarkoncenlrationen i Bloll1sf(--'rJw. Kun 
den direkk Un(}t'rsøgelse af disse Faktorer vB tillade fornøden 
Sikkpr]wd i Bedømmelsen af "\"eldarsekrelioll j Forhold lil de 
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ydre Forholds Indflydelse. Men Undersøgelsell maa omfnltc 
baade Nektarens Mængde og Koncentration, saaledes at den 
afsluttende Bedøuul1else kan foretag{'s efter Beregning af den 
a b s o l li t t e S II li k e r 111 æ 11 g d e. Beutlers førnævnte Under
søgelser OlufaHer i alt væsentligt kun Sukkerk()l1eentrationen~ 

saaledes at man heraf kLIn faur partielle Oplysninger 0111 N eklar
sekretionen. 

Het tidligt, allerede i forrige Aarhundrede, har man heskæf
tiget sig l11ed Nektarens Sukkerkollcentratiol1 og lued N ektar
sukkerets Kvalitet; luen først i de sidste 15-20 Anr har Under
søgelser herover faaet et større OUlfang. ~1ed Hensyn til N ektar
sukkeret er del sia aet fast, at det overvejende bcstattr af D r II e
s u k k e r (Glukose), F r u g t s u k k e r (Fl'llkiose) og R ø r- ' 
s u k k e r (Sakkal'ose) i noget indhyrdes vekslende Forhold fra 
Planteart til PInnteart, medens andre Sukkerarter praktisk talt 
ikke forekonu11er. 

Vedrørende Nektarens Sukkerkoncentratioll kan der navulig 
henvises til Arbejder af Ruth Beutler (1930) og O. Hr. Pw'k 
(1928). -Bclltler har i Tyskland undersøgt 17 PlaIltearter, hos 
hvnke Nddarens Sukkerkoncentration varierede fra 8 til 70 pet. 
Det er for saa vidt heldigt, af Bierne til en yis Grad selv kan 
orientere sig vedrørendf' Sllkkerkonccnl.rationen og opsøge B101u
slel~ n1ed en høj SukkerprocenL Klassisk er Ekselllplet l11ed Nck
hlren af Fl'itillfll'ia (Kejserkrone), der er san tynd (BelltlCl' an .. 
giver ifølge egnp og andres Undersøgelser 4-8 pet. Sukker), at 
Bienw jævnlig vrag(-T den, uagtet Blomsterne kan indeholde 
llH're Nektar end de fleste andre Blomster. Der kendes dog os 
bekendt ingen Planter llled ('Il tilsvarende tynd Nektar SOlll Fl'i
tillw'i((. Mindre end 20 pet. Sukker i Xektaren træffes ret sjæl
dent. Beut/el' fandt, at Halvdekn af de undersøgte Prøn>r hanle 
mellem 20 og ,10 pet. Sukkn og godt lh haYde mellem 40 og 
70 pet. Sukker. 

I et fremragende Arbejde af Beatler og Schiinlafj (H)41) er 
saayP} Nektanuængde sonl Sukkerkoncentration bestemt for en 
Bække Ku1turpIal1h~r. Forfatterne har Jlled Kapillær-Pipetter 
luget ~ektaren fra Blomsterne, vejet den og hesleult Sukkel'
procenten. Som CIl Ejendommelighed maa frcmhæyes, at For
fatterne har søgt Smunwnligningsgrundlaget jpttet ved at he
~tpnunl' Nektarsekretionen p r. D ø g n. Det ('r naturligvis den 
:Mængde, som en Blomst afsondrer i hele sin 1...eyetid, der først 
og freml11psl har 1nter('sse, hnHfor det yed dPIl af Forfatterne 
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anvendte Metode er af Betydning at vide, hvor længe ('il Blomst 
secernerer. Dette er dog kun undersøgt i ringe Omfang, saaledes 
hos Hindbær, hvor af 43 undersøgte Blonlster 31 secernerer i 
mindre end 48 Timer, 10 i lnindre end 72 Timer og 2 i nlindre 
end 95 Tinler. Af 51 BlonuneblOlll'ster secernerede 33 i nlindre 
end 24 Timer, 17 i mindre end 48 Timer og 1 i mindre end 72 
Timer. Da Blomsterne var overdækkede, formodes det at dreje 

TabelS. Oversigt (ved Belltler) over Nektarens Sukkerkoncen
tration og Sukkermængden _(mg pr. Blomst pr. Døgn) 

erteL" tyske Undersøgelser. 

German hwestigaiions (atter Bellller, 1941) 
_--_--=~.::-_-_=-==--=----=:--_-:o-_-_-_-_-=_=-_=-=-=-=-= __ =~====;;::===== --I -Sukkerm ~~-I-: --

Sukker Img pr. Blomstl~ 
pCt. I pr. Døgn : Forfatter l) 

Sllgur I (J uu n lit y i Alllhor 1) 

per cent . Jm;l~!a~;'c11 ___ _ 
Planteart 

jl-'.:ble (Pirus malus) ................ 27 T- 0.7 '--B & S, 1940 
do. do. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 l: c. 0.7 B, 1930 

:\'lyrobalan (Prunus cerasif'era) . '" . . . 34 - 1.1 B & S, 1940 
Stikkelsbær (Ribes grossIllaria) 24 i

l

_ 1.0 B & S, 1!)40 
Solbær (nibes nigrum) .... ... . .. . . .. 26 1.3 B & S, 1940 
Hindbær (RllbllS idaells) ............ 4(i I 7.6 l B & S, 1940 
RobiIlia pseudacacia ........... .... 55 I 1.0 I B & S, 1940 

do. . . . . . . . . . . . . . . . . . '!' 1.2 G, 1930 
l\rim-Lind (Tilia euchlora) . . . . . . . . . . 65 I l.1l K, 1935 

do. do.. . .. . ..... 31 I 0.4 I B & W, 1931i 
Stor Lind (Tilia platypllyllos) ....... 32 I O.S B & 'V: 1936 

do. do. 47 I 1.1 li, 193:1 
Skov-Lind (Tilia cordata) ........... 30 I c. O.!J I B, 19:W 

do_ do. . . . . . . . . . . . 42 0.8 I R, 1935 .. 
do. do. -- .. ' . . . . . . . 40 0,4 I B & \V, 19.'Jb 

Hestekastanie (AesclIlus llippocast.J . . . 69 C. 1.1 I: B, 1930 
,Snebær (Symphoricarp. TUej.... . . . . . 23 2.0 B & S, 1940 
Lucerne (Medicago sativa) . . . . . . . . . . . 33 0.07 B & S, 1940 
Rødkløver (Tri(oIium prail!nse) ...... 23 0.08 I B & S, 1940 

do. do. 28 0.08 I E, 1936 
Hvidkløver (Tritolium repens) ....... 40 0.04 I B & S, Hl40 
Ager-Sennep (Sinapis arvellsis) . . . . . . . 46 e. 0.04 B, 1930 

do. do. 24 O.on B & S, 1940 
Honningurt (PhaceLia lanacet.) . . . . . . . 28 O.i! B & S. HI 4(1 

~~_~==T=V~~=ld==(=L=a=m=i=,,~n=l=a=l=b=ll=nl=)=.=.=.= .. =.~===*=2==~~= __ =~=:_=_~=~==_=_~I;=iB=,==1=93=O~=== 
l) B: Bf'lltlf'r, Zeitschr. vergl. Physiologie, 1930. 

B & S: Bel/tier & Schontag, Ibid., 1940. 
B & W; Bent/rr & Wahl, Ibid., 1936. 
E Ewert, Deutscher lmkerfiihl'cr, 1937. 
G Gotze, Bicnenweide, Leipzig, 1930. 
K K/eber: Zeitschr. vergl. Physiologie, 1935. 
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sig 0111 Blolllster, SOlll i k k e blev befrugtede, lnen nænnere 
Oplysning herOIn foreligger dog ikke. Beutler og Schontag's ,Me
tode nled at hestelume Nektarsekretion pr. Døgn fDrekmumer os 
at være et værdifuldt Bidrag til en ratiDnel UdtryksforIn; lnen 
den bør suppleres lned yderligere Undersøgelser, dels over N ek
tarsekretionens Forløb i Forhold til Blomsternes Alder og dels 
over Sekretionens Varighed hos forskellige Plantearter. Her
nnder bør det bl. a. søges klarlagt, hvorledes henhDIdsvis befrug
tede og ubefrugtede ,Blomster forholder sig. 

De af os fundne Størrelser for Nektar- eller Sukkerproduk
tion pr. Blonlst kan ikke uden videre anses for identiske med 
Blomsternes totale Produktion, idet nlan jo ikke ved, 0111 de 
undersøgte Blomster vilde have produceret m'ere, saafrenlt de 
havde faaet Lejlighed dertil. Da Blomsterne ilnidlertid næsten 
altid har været udsprungne adskillige Dage før Nektannængden 
bestelntes, er det næppe fejlagtigt at slutte, at der i Reglen ikke 
har kunnet ventes en væsentlig større Sekretion. Man kan altsaa 
ikke uden videre san1menligne de af os fundne Størrelser ,med 
de af Beutlel' og Sch6ntag fundne; de sidstnævnte skal nok 
multipliceres 111ed en Faktor nmkring 2-3 for at give Blom
sternes totale Produktion. I Tabel 3 anføres efter Beutle1' (1941) 
en Oversigt over Resultaterne af forskellige tyske Undersøgelser, 
SODl det er af Interesse at sammenligne lned de Resultater, vi 
har fundet ('J'abel 1). 

Fremtidige Undersøgelser. 

Skal der fren1skaffes et fuldstændigt Billede af vore Biplan
ters Værdi for B~avlen, bør der sikkert bruges f o r s k e II i g c 
M e t o d e r, d e r k a 11 s u P }l l e re h i 11 a n d e 11, Det nytter 
jo lidet, at n1an ved den af DS foran benyttede Metode konsta
terer, at f, Eks. Rødkløveren er rig paa Nektar, saafremt Bierne 
ikke er i Stand til at naa denne. En af Ole Hnmlner og Valdo 
l\likkelsen paabegynrlt Undersøgelse af danske Honningprøvers 
Oprindelse, belyst ved Pollenanalyse af Honning'en, vil saaledes 
være et værdifuldt Supplen1ent til Vurdering af Biplanlernes 
Værdi. Ogsaa de af Stopelog El'iksen (1934, 1936, 1939 og 1944) 
gennemførte Undersøgelser over de pollens31ulende Honning
biers Trækplanter yder et Bidrag til Belysning ikke blot af Bier
nes Pollen-Trækplanter, men ogsaa deres Nektar-Trækplanter 
(jvfr. Stapel og Eriksen, 1939 pg. 146-151). Sidstnævnte Metode 
er med Henhlik paa PIl s'Jleciel Vurdering af Trækplanfernes 
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Værdi S0111 Neklarydere forsøgt anvendt i en 11lodificeret Fonn i 
SOlluneren 1943. Tanken er den, at num ved Hjælp af Pollen, 
der filldt's i Biens ))Bllkspr« eller i Mangel heraf i HaarpeIslHl 
eller eventuelt i Xektarmaven, }wstemmer, hvilkell Plante Bien 
har besøgt, og dernæst undersyjger lnan Mængden og Kvalitelt'll 
af den Nektar, SOBI Bien har samlet. Herved faar man direkte 
al vide, llled hvilket Udbytte Bierne besøgpr forskellige Planh'
arter. En foreløbig Ul'ldersøgelsl'; alene tænkt SOll1 cn Orientering 
over Metodens AnvendPlighed, blev foretaget ved Stalens Biavls
forsøg i Sommeren lH43. Af :314 undersøgte Bier kom HH fra 
/Eble, 54 frn Pil, 40 fra Ahorn, 16 fra Mælkd}øHe, 2H fra Hestc
l';:Hstanie og 44 fra Kaalroc, og det gennemsnitlige ~ektarlldhyttl' 
pr. Bi var følgeride: 

.Eble, Pirlls malus ............ . 
Pil, Salix ..................... ; 
Ahorn, ilcer pselldoplaiwllls ... . 
Mælkebøtte, TaræraCllm ofr· .. . 
Hestekastanie, Aescullls hipp . . . 
Kaalroe, Bl'llSsica naplIs ...... . 

Anlal 
Bier 

191 
5-!
-lO 
H) 
29 
44 

mg Nektar 
Pl'. Bi 

:1.0 
2.H 
6.2 

11 .. 1 

2:; 

18.5 

Det ses her, al Bier, der kOlll fra Kaalroe, mødte med 6 
Cange san Bleget Nl'ktar, SOlll delll fra iEbh', hnH'til kan føjes, 
ai 20 af de lnest helæssede af de 44 Bier fra Kaalrol' hanie l11('re 
end 20 lUg Nektar i I-Ionningmaven {'lIer i Gennemsnit 33.n mg 
(den mest belæssedp havde 51.5 lUg!). 'Talrige Undersøgelser efter 
denne Metode dl sikkert sammen med de ovennævnte være vel
egnet til Belysning af Bipkmterllt's Værdi sonl Honningprodu
c(~nter. 

Foruden disse Mdoder vil Undersøgelser over Bitrækkd 
paa de forskellige Planter i det fri være af ,Betydning til Belys
ning af Biplanternes Værdi. Det kan dreje sig om l a g t t a g e 1-
,"- e r, SOlll L Eks. anstilles af Biavlerne selv (.iVfL .J. M. ~~Iøllel's 

Undersøgelser ved Grønning Skole, offpntliggjort i T i cl s
s k r i f t f o r TI i a v l), BIen BIPsL rationelt er naturligvis egent
lige Optællinger af samtlige Bip!' pHa en gin'n Flade, ('11 Metode 
som i de senere Aar er anvendt herhjemme i udstrakt Grarl 
ved Undersøgelser over Biprnes Betydning for Kllltllrplanh'rnes 
Bestøvning. 
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English Summary. 
Investigations on the neetar produetion jn a number of bee 

plants were made at Lyngby and surroundings in 1942 and 1943. 
A flower was weighed Oll an analytic weight, whereupon the neetar 
was immediately sucked out of the flower by means of a pieee of 
filter paper, and the flower was reweighed. The difference repre
sents the removed neetar. The coneentration of sugar of the neelar 
was determined by means of a refraelometer so that the quan
tit Y of sugar per flower could be calculated. 

The results of the investigation will be seen in table 1 p. 540. 
The determinations \Vere made as far as possibie both on 

eovered (o) and uncovered (f) flowers. When almost re gul arly a 
smaller quantity of nedar was found inuneovered than in eovered 
flowers this was considered heing due to the bees visiting lhe 
uncovered flowers. It is peeuliar that the sugar percentage of the 
neetar almost constan tly is lower in uncovered than in eovered 
flowers. This is presumed to be due to the faet that after fertiliza
Hon (after visits of the bees) nedar with a mueh lower percentage 
of sugar is seere ted than before. 

In order to get a real impression of the value of the bee plants, 
it is not sufficient to know the quantity of nedar Ol' sugar per 
flower, but also the number of the flowers per area. In table 2 p. 550 
a ealculation of the total produetion of sugar per ha for a number 
of common eultivated plants is given. 
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