
Den kaukasiske honningbi som 
rødkløverbestøver. 

Af O. S. Skovgaard. 

I årene 1948-51 er foretaget en række undersøgelser over 
humlebiers og honningbiers arbejdshastighed ved bestøvningen 
af rødkløver, og resultaterne heraf er publiceret i en tidligere af
handling1

). Det drejede sig ved disse undersøgelser væsentlig om 
at konstatere forskellen i arbejdshastighed hm, pollensamlende 
og nektarsamlende bier, samt at belyse biernes reaktioner overfor 
vejrlig og andre faktorer, der kunne tænkes at påvirke deres 
arbejdshastighed ved bestøvningen. Undersøgelserne omfattede, 
foruden de 4 almindeligste arter af humlebier her i landet, den 
italienske honningbi og den nordiske honningbi. Der blev ikke 
lejlighed til nogen afgørende sammenligning mellem disse, og 
den kaukasiske honningbi var ikke med i undersøgelserne. 

Ved de her omhandlede undersøgelser i årene 1 ~l53-55 har 
formålet været at foretage en sådan sammenligning mellem de 
tre biracers arbejdshastighed ved bestøvningen, og navnlig at 
komme til klarhed over den kaukasiske honningbi's yærd som 
rødkløverbestøver sammenlignet med den italienske honningbi. 
Der vil i det følgende blive gjort rede for disse undersøgelsers 
forløb og resultater. 

Arbejdet er udført med støtte fra »N o r s k H Y d r o s 
F o n d«, som jeg herved bringer min bedste tak. En sæIlig tak 
skylder jeg mag. scient. P. J o h n s e n, Statens Biavlsforsøg, 
Strødam, for måling af tungelængder hos de benyttede familier 
af den kaukasiske honningbi, samt for oplysninger af interesse 
for arbejdet. Og endelig takker jeg de frøavlere i Nordsjælland, 

1) O. S. Skovgaard: Humlebiers og honningbiers arbejdshastighed ved 
bestøvningen af rødkløver. (Tidsskrift for Planteavl, bind 55, 1952). 
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som beredvilligt har givet mig adgang til at arbejde i deres frø
kløvermarker. 

1. De i 1953--55 foretagne undersøgelser over biernes1 ) 

arbejdshastighed ved bestøvningen af rødkløver, tidlig og halv
sildig, har omfattet den italienske bi, den nordiske bi og -navn
lig - den kaukasiske bi. Der er ialt kontrolleret 360 bier j 13.565 
blomsterbesøg. Hertil kommer de i årene 1948--51 kontrollerede 
300 bier i 12.019 blomsterbesøg. Af disse 3010 var 240 italienske 
bier og 60 nordiske bier. Tilsammen bliver det 660 bier i 25.584 
blomsterbesøg. 

Som i tidligere undersøgelser har det været strengt overholdt 
ikke at medtage nogen bi, som ikke har været kontrolleret i 
mindst 301 blomsterbesøg. Resultatet er blevet, at de 660 bier 
gennemsnitligt er kontrolleret i 38,8 fortløbende blomsterbesøg 
pr. bi. 

Selve kontrollen med bibesøgene på rødkløverens blomster 
er som i de tidligere undersøgelser foretaget ved hjælp af et 
stopur, der er sluttet, når den udvalgte bi satte sig på en kløver
blomst og dykkede ned i denne, hvorefter bien blev fulgt, og 
blomsterbesøg og mellemflyvninger fra blomsterhoved til blom
sterhoved talt, indtil stopurets gang efter et passende antal 
blomsterbesøg blev afbrudt i det øjeblik bien, efter at have 
forladt den sidste i tællingen medtagne blomst, saUe sig på en 
ny. 

For at opnå så gode vilkår som muligt for en nøjagtig 
sammenligning mellem den italienske og den kaukasiske bi's 
arbejdshastighed, er kontroltællingerne for den kaukasiske bi's 
vedkommende foretaget med ca. lige stort antal før og efter 
middag og for de nektarsøgende biers vedkommende alle under 
gode vejrforhold med vindstyrke ikke over 4. Det samme hensyn 
er taget for den italienske og til dels for den nordiske bi's 
vedkommende, således at grundlaget for de tal, der foreligger til 
sammenligning, er det samme. 

2. Som ovenfor anført er iaIt kontrolleret 660 bier i 25.584 
blomsterbesøg. I tabel l er foretaget en fordeling på birace 
og kløvervarietet, ligesom der gives oplysning om biernes tunge-

l) Når der i det følgende benyttes betegnelsen »bier«, menes »honning

bier«. 
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Tabel 1. Biernes arbejdshastighed. 

-~~~Cr=~=7. -T;~:~:_lrB~~:r- ·I-~~::~l--:l~~%r-:: Anmærk-

va;~~~; 11 ___ .. _

Bira
: Ilæ~~e'r:~~~::' I u:~~~1:er b7:I~g II ninger 

... ·-~tali~::~~, I 5.91 II 6.0 1) 90 3473 11) 6.2 ved· 
nektarsamlendel ! vst. 0-4 

Halv
sildig 
rød-

kløver 

Kaukasisk bi, 6.24 6.0 50 2) 1796 I 2) alle ved 
nektarsamlende

l
· II vst. 0-4 

Nordisk bi, 5.69 5.6 3) 10 334 I 3) eftermid-
nektarsamlende I' dagstræk, sv. t. 

omtr. 6.0 i gnsn. 
II for alle dag

I timer 

Italiensk bi, 
pOllensamlende

l Kaukasisk bi, 
pollensamlende 

Nordisk bi, I 
pollensamlende, 

110 

100 

100 

d 

4502 II 

----il ...... -.-------. 

3772 I~ 
3863-1 __ 

Tidlig 
rød

kløver 

Italiensk bi, 
pollensamlende 

Ital. bi, efter indf. 
arner. dronn., 

pollensamlende 
Kaukasisk bi, I 

pOllensarnlende'l 
Nordisk bi, 

c=.~d~ ... pOll~ns~rnlendel 

60 2341 l 

20 786 

80 2979 

40 1738 

i--------·~·_-·-··-~-··· 

660 25584 

længde og antal blomsterbesøg pr. minut, antal kontrollerede 
individer og blomsterbesøg iaIt for pollensamlende og nektar
samiende bier. Nektarsamiende bier er kun kontrolleret på halv
sildig rødkløver. Årsagen hertil er det meget ringe antal legitimt 
nektarsamiende bier, man i almindelighed finder på tidlig rød
kløver, et forhold som medfører, at en kontrol af disse ville 
være urimelig tidsrøvende. Dertil kommer, at man i hvert fald 
kan gå ud fra. at antallet af blomsterbesøg pr. minut for de 
nektarsøgende biers vedkommende ikke er større på tidlig rød
kløver end på halvsildig, idet tidlig rødkløver som bekendt har 
længere kronrør end halvsildig rødkløver. 
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De nektarsamlende kaukasiske bier kan desværre kun 
sammenlignes med de nektarsamlende italienske bier på halv
sildig rødkløver, idet antallet af kontrollerede blomsterbesøg hos 
den nektarsamIende nordiske bi er alt for ringe til al kunne 
anvendes statistisk. Dog er det ikke sandsynligt, at den nordiske 
bi overgår de to andre biracer i arbejdshastighed som nektar
samier, da dens tilbøjelighed til nektartyveri er betydeligt større 
end tilfældet er hos den italienske bi, og da den tillige hal' kortere 
tunge end denne. 

De anførte tungelængder hos den italienske og den nordiske 
bi er ifølge Stapels målinger, og ikke specielt for de anvendte 
bifamilier, hvorimod de for den kaukasiske bi anførte tunge
længder er ifølge målinger ved Statens Biavlsforsøg, Strødam, 
hos individer af de to bifamilier, som har været benyttet, ca. 50 
af hver. 

De individuelle forskelle i arbejdshastighed ved bestøvningen 
er hos de kaukasiske bier knapt så store som hos de italienske 
bier. I halvsildig rødkløver varierer den individuelle arbejds
hastighed for de nektarsamlende italienske biet' fra 2,6 blomster
besøg pr. minut for den langsomste arbejder til 9',9 for den 
hurtigste; for de pollensamlende fra 5,4 (nektaroptagende pollen
samler ) til 18,9 blomsterbesøg pr. minut. For de kaukasiske 
bier er de tilsvarende tal 4,2 og 8,5, henholdsvis 5,8 og 18,0. 

Som tallene i tabel 1 viser, har arbejdet budt på overraskelser. 
Nu har det hidtil set ud, som om tungelængden var den afgørende 
faktor for biernes værdi som rødkløverbestøvere, og i forholdet 
mellem den italienske og den nordiske bi synes delte også at 
være tilfældet; men ved de stedfundne undersøgelser viser det 
sig, at den kaukasiske bi med sin 6,24 mm lange tunge ikke har 
formået, som nektarsamIer, at besøge flere blomster pr. minut 
end den italienske bi med en tungelængde, der normalt er 5,91 
mm og sjældent overstiger 6,0 mm i gennemsnit for en familie. 

net synes altså ikke at være tungelængden alene, der er 
afgørende for arbejdshastigheden, og navnlig ikke for de pollen
samlende biers vedkommende. 

Den almindelige italienske bi og gule krydsninger mellem 
denne og den nordiske bi arhejder som nektarsamlere lige så 
hurtigt som den une kaukasiske bi, idet begge gennemsnitligt 



881 

besøger 6 blomster pr. minut på halvsildig rødkløver. Desværre 
kan det ikke på grundlag af det spinkle talmateriale siges med 
bestemthed, hvor stor arbejdshastigheden er for den nordiske 
bi som nektarsamler. Den ligger sikkert ikke over 6 blomster
besøg pr. minut, som er norm for den italiensl{e og den kauka
siske bi, men næppe heller synderligt lavere. 

For de pollensamlende biers vedkommende kan man bedre 
forstå, al den kaukasiske bi er den italienske og den nordiske 
bi underlegen i arbejdshastighed, som tilfældet er. Her er det 
væsentlig biens størrelse, styrke og energi, der har betydning, 
og i denne henseende har den lidt større og kraftigere byggede 
italienske bi, såvel som den nordiske, et fortrin for den kauka
siske bi. Når den italienske og den nordiske bi i halvsildig rød
kløver har en arbejdshastighed på 11,6 blomster pr. minut, ligger 
den kaukasiske bi under lige vilkår på kun 9,5 blomsterbesøg pr. 
minut. I tidlig rødkløver, hvor den nordiske hi har besøgt 11,4 
blomster pr. minut, og den italienske lO',4 ligger den kaukasiske 
bi helt nede på 8,4 blomsterbesøg pr. minut. Hvad dette betyder 
rent praktisk, kan belyses ved et lille eksempel: 

10,00 pollen saml ende italienske bier bestøver pr. dag ca. 
5% mill. blomster, 10100 pollensamlende kaukasiske bier ca. 
4% milI. Med 10 pet. genbesøg og 80 pet. frøsætning bliver resul
tatet, at 1000 pollensamlende italienske bier producerer ca. 1,2 
kg frø mere pr. dag end 1000 pollensamlende kaukasiske bier. 
Hvor meget det kan blive til i en blomstringssæson på 16-18 
dage, afhænger naturligvis af trækkets størrelse, men med et 
minimum på 10.000 bestøvende bier pr. ha pr. dag, hvoraf 25 
pct. er pollensamlere, i 16 dage, giver det et merudbytte for den 
italienske bi på 48 kg frø pr. ha. 

Som tabel l viser, er de pollensamlende italienske bier på 
tidlig rødkløver opdelt i 2 grupper, idet 20 individer fra en 
familie, som nedstammede fra en indkøbt amerikansk italiener
dronning, er udskilt fra de øvrige. Disse bier var let kendelige 
på deres udseende. Det viste sig, at de som pollensamlere arbej
dede langsommere end vore hjemlige gule italienske bier, idet 
deres arbejdshastighed lå midt mellem disses og de kaukasiske 
biers, nemlig på 9,5 blomster pr. minut 

At den kraftige nordiske bi ligger på linie med, på tidlig 

58 
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rødkløver endda lidt over, den italienske bi i. arbejdshastighed 
som pollensamler, er egentlig ikke overraskende. 

3. Til statistisk belysning af det indsamlede talmateriale er 
der i tabel 2 givet en oversigt over kontroltællingernes forløb, 
idet gennemsnittet er beregnet for hver gang antallet af blomster
besøg er forøget med 10. Kontroltællingerne er for den italienske 
bi's vedkommende foretaget på den måde, at 10 bier er kontrol
leret samlet inden for ca. 2 timers forløb. FOl' den kaukasiske 
og den nordiske bi's vedkommende er det samme tilstræbt, men 
har dog ikke helt kunnet gennemføres. 

Tabel 2. Gennemsnitlige antal blomsterbesøg pr. minut. 
(poII. = pollensarniende, nekt. = nektarsarniende). 

Halvsildig rødkløver 

Antal bier italiensk bi I kaukasisk bi 1 nordisk bi 

-~illT;;-ekt. 1- poll.~ekt.-\ 
========\\= 

-1-2.-7 --~'I -9:~ 'j ~l 
p~~ __ L~ekt. 

13.5 II 

Første 10 ........... . 
» 20 ........... . 
» 30 ........... . 
» 40 ........... . 
» 50 ........... . 
» 60 ........... . 
» 70 ........... . 
» 80 ........... . 
» 90 ........... . 
» 100 .......... .. 
» 110 ........... . 

Antal bier 

Første 10 ........... . 
» 20 ........... . 
» 30 ........... . 
» 40 ........... . 
» 50 ........... . 
» 60 ........... . 
» 70 ........... . 
» 80 ........... . 

13.4 6.4 9.6, 5.9 1 

12.9 6.0 9'4 6.0 I 
12.6 6.1 9.7 6.0 I 

12.2 6.0 9.7 6.0 
11.6 5.9 9.6 I 

11.6 5.9 9.6 
11.6 6.0 9.8 I 
11.6 6.0 9.5 I' 

11.6 9.5 
11.6 

Tidlig rødkløver 

12.4 

12.0 I 
12.0 

g:: ,I 

11.7 
11.9 
11.7 
11.6 

\hl .. italienSk bi I ital. bi,arner·1 kaukasisk bi I_n_o_rd_i_sk_bi 

1 poll. I poll. I I poll. 

10.5 
10.5 
10.4 
10.4 
10.4 
10.4 

l

' 9.4 I 
9.5 

8.5 
8.5 
8.5 
8.5 
8.4 
8.3 
8.3 
8.4 

pol!. 

11.1 
11.6 ' 
11.8 
11.4 

Som det vil ses af tabellen, er gennemsnittene meget nær 
konstante fra ca. 50 kontrollerede individer og opefter, for de 
nektarsamlende biers vedkommende endda \'æsentlig før; de 
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sluttelige gennemsnit, som er benyttet ved den foretagne sam
menligning, må derfor anses for at være tilstrækkelig pålidelige 
til dette formål. 

4. Som bekendt er bierne tilbøjelige til at optræde som 
nektartyve - sekundære nektartyve - på såvel halvsildig som 
(især) på tidlig rødkløver, hvor jordhumlen (Bombus ierre,<;ier) 
har skabt mulighed derfor ved at gennembore rødkløverblomstens 
kronrør med sin kraftige tunge. Vi ved fra tidligere under
søgelser, at den nordiske bi er mere tilbøjelig til nektartyveri 
end den italienske bi, formentlig på grund af sin kortere tunge. 
Men hvordan optræder den kaukasiske bi i denne henseende? 
Nogle optællinger i 1953 og 1955 belyser dette forhold, selvom 
talmaterialet er lidt spinkelt. 

Det viste sig ved et par optællinger på halvsildig rødkløver 
den 27. og den 29. juli 19'53, at alle bier, såvel italienske som 
kaukasiske - nordiske var der ingen af - var enten pollen
samlere eller nektartyve, ingen var legitimt nektarsamIende. 
lflg. optælling på 50 m 2 var der den 27. juli af 20.0 italienske 
bier pr. ha 100 pet. nektartyve, og af 1800 kaukasiske bier pr. 
ha 22 pct. pollensamlende og 78 pet. nektartyve. Den 29. juli 
var der af 1400. italienske bier 100. pet. nektartyve, og af 240.0 
kaukasiske bier 33 pet. pollensamlende og 67 pet. nektartyve. 

På tidlig rødkløver i 1954 var alle nektarsamlende bier nek
tartyve, også de kaukasiske bier. I 19,55 blev der foretaget 4 op
tællinger på halvsildig rødkløver. Resultatet af disse optællinger 
ses i tabel 3. 

Tabel 3. Nektartyve, antal og pet. 

Dato 1-+---1 Ital.:ier -j-poll. -I) . + I Kau: bier -, poll. -

,-auwTPct.lalltål.\pct.tarrtaiTIJClllantall pet. \rurtaiTPCt:-lantafTPd 

~ I ~~' -~g I ~ I ~n I i~ I ;~ '~l ~: ~ j i! i~ ;~ Juli 2 5 ..... 

I ~~ ~~ ~ ~ I 1~ I ~~ i~ :~, ~ I ~ i 3; ~~ 
1139) 69.5) 8 ) 4 I 531 26·r:~r:r-171-8.51-:G~ 

» 2 6 ..... 
Aug. 1 ....... 

» 2 ....... 

laIt af 200 
indi v ...... 

58* 
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Både resultaterne fra 1953 og fra 1955 viser, at den kauka
siske bi trods sin længere tunge ingenlunde er mindre tilbøJelig 
til nektartyveri end den italienske bi. Antallet af pollensamlere 
er væsentlig afhængig af udviklingen i bistadet og kan variere 
betydeligt. 

Det er altså heller ikke i denne henseende nogen fordel at 
anvende kaukasiske bier i stedet for italienske. 

Forholdene i kløvermarkerne i 1955 var forøvrigt, som tal
lene i tabel 3 viser, temmelig unormale ( i hvert fald i Nordøst
sjælland), idet der mod sædvane var flest nektartyve i begyndel
sen af blomstringssæsonen. Først efter midten af juli var rød
kløveren i fuld blomstring. Ikke desto mindre var der meget få 
humlebier på rødkløveren i mere end første halvdel af blom
stringstiden, og navnlig var jordhumlernes antal meget ringe. 
Efterhånden som bibesøget steg, blev der derfor kun adgang for 
meget få bier til at stjæle nektar; så godt som alle nektarsøgende 
bier blev nødt til at gå ret ind i blomsten og altså bestøve denne. 
Dette forhold biev i høj grad til gavn for bestøvningen af rød
kløveren i sommeren 19155. 

5. Med hensyn til biernes skiften fra kløverhoved til kløver
hoved er forskellene mellem de tre biracer små og uden væsentlig 
betydning. Dog synes der at være mest ro og stabilitet over den 
italienske bi's arbejde. 

I tabel 4 er givet en oversigt over antallet af blomsterbesøg 
pr. 100 blomsterhoveder for de tre biracer på tidlig og halvsildig 
rødkløver. 

Tabel 4. Antal blomsterbesøg pr. 100 blomsterhoveder. 

Birace 

Italiensk bi .............. . 
Kaukasisk bi. ............ . 
Nordisk bi .............. . 

II Halvsildig rødkløver IITidlig rødkløver 

II pollensamI. jnektarsaml.ll pollensaml. 

322 
274 
330 

312 
318 

315 
296 
289 

6. Som det fremgår af ovenstående, har de foretagne under
søgelser over biernes arbejdshastighed ved bestøvningen af 
rødkløver givet til resultat, at den kaukasiske bi er den italienske 
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underlegen som rødkløverbestøver. Som nektarsamler har den 
kaukasiske bi, trods sin længere tunge, ikke overgået den 
italienske bi i antallet af blomsterbesøg pr. minut, og som pollen
samler har den arbejdet betydeligt langsommere end både den 
italienske og den nordiske bi, såvel på tidlig som på halvsildig 
rødkløver. Dertil kommer, at den er mindst lige så tilbøjelig til 
nektartyveri som den italienske bi. 

Set fra et biavlerstandpunkt klarer den kaukasiske bi sig 
noget bedre, idet den iflg. udtalelser af flere biavlere, som har 
arbejdet med den, er en meget rolig bi at have med at gøre, og 
tillige en flittig bi. At den også er flink nok til at trække på 
rødkløveren må indrømmes. Dog foretrækker den, som alle 
honningbier, hvidkløver for rødkløver, selvom den skal flyve 
Y2 km over en blomstrende rødkløvermark for at nå hvid kløve
ren, som jeg observerede det ca. en uge igennem i sommeren 
1955. 

Hvad den nordiske bi angår, arbejder denne som pollen
samler mindst lige så hurtigt som den italienske bi, såvel på tid
lig som på halvsildig rødkløver, men måske nok lidt langsommere 
end denne som nektarsamler. Dertil kommer imidlertid, at den 
som bekendt har betydelig større tilbøjelighed til nektartyveri 
end den italienske bi. 

Endelig er der den - lidt tilfældige -- iagttagelse med 
hensyn til de italienske bier af amerikansk herkomst. Vel er 
gennemsnitstallet for 20 individers arbejdshastighed ikke helt 
nok til, at man kan fastholde det som norm, men der er dog en 
tendens i tallene, der næppe kan tages fejl af. 

Der er, ud fra resultaterne af de foretagne undersøgelser, 
grund til nogen skepsis overfor muligheden af en forbedring af 
Danmarks bibestand ved indførsel af avlsdronninger fra ud
landet. net er måske muligt, at honningavlen derved kan for
bedres; men det ser ikke ud til, at afkommet efter de indførte 
avlsdronninger, hverken af den kaukasiske eller den italienske 
race, er i besiddelse af bedre egenskaber som rødkløverbestøvere 
eller magter bestøvningen af rødkløver bedre end vore hjemlige 
gule italienske bier, der indtil videre vil være uovertrufne som 
rødkløverbestøvere her i landet. Forædlet ved tilførsel af unge 
italienske dronninger fra gode, anerkendte danske stammer kan 
de måske blive endnu bedre. 
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OVERSIGT 

I årene 1953-55 er foretaget undersøgelser i Nordsjælland 
over rødkløverens bestøvning ved honningbier, herunder en sam
menligning mellem den italienske, den kaukasiske og den nor
diske bi's arbejdshastighed ved bestøvningen af såvel tidlig som 
halvsildig rødkløver. I særdeleshed har formålet været at nå til 
en sikker viden om den kaukasiske bi's værd som rødkløver
bestøver. 

Undersøgelsernes talmæssige resultater er anført i tabellerne 
1-3. Det har vist sig, at den kaukasiske bi, trods sin længere 
tunge, 6,24 mm mod den italienske bi's 5,9'1 mm, ikke arbejder 
hurtigere end den italienske bi som nektarsamler på halvsildig 
rødkløver, og som pollensamler betydeligt langsommere end både 
den italienske og den nordiske bi, på såvel tidlig som halvsildig 
rødkløver. 

Medens den pollensamlende italienske bi pil halvsildig rød
kløver bestøver 11,6 blomster pr. minut, og den nordiske bi 
ligeledes 11,6, bestøver den kaukasiske bi kun 9,5 blomster pr. 
minut. På tidlig rødkløver er tallene henholdsvis 1004, 11,4 og 
8,4. For nektarsamlere er arbejdshastigheden 6 blom~terbesøg 
pr. minut på halvsildig rødkløver, såvel for den italienske som 
for den kaukasiske bi. 

Med hensyn til nektartyveri har det vist sig, at den kau
kasiske bi i mindst lige så høj grad som den italienske bi op
træder som nektartyv på tidlig og halvsildig rødkløver. Ved 
nektartyveri forbliver rødkløverens blomster ubestøvede. 

Som pollen samler står den nordiske bi i arbejdshastighed 
fuldt på højde med den italienske bi, såvel i tidlig som i halvsildig 
rødkløver. Dens forhold som nektarsamler er utilstrækkeligt 
undersøgt. Det er dog ikke sandsynligt, at den i denne henseende 
overgår de andre bi racer i arbejdshastighed, men den står næppe 
heller synderligt tilbage for dem. Nektartyveri er mere alminde
ligt hos den nordiske bi end hos den italienske. 

På grundlag af de ved undersøgelserne opnåede resultater 
kan det med ret stor sikkerhed fastslås, at den italienske bi her 
i landet indtil videre må anses for at være den bedste rødkløver
bestøver blandt honningbierne. 
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SUMMARY 

In the years 1953-55 investigations on the pollination of red 
cloVler by honey-bees took place in North Sealand. These investiga
tions included a comparison between the Italian bee (Apis ligus tica) • 
the Caucasian bee and the Northern bee (Apis mellifica) as to the 
rate of work in the pollination of Early and Late red clover (Trifolium 
pralense) respectively. In particular the investigations aimed at 
obtaining an accurate knowledge regarding the value oi the Caucasian 
bee as apollinator of red dover. 

The result of the inV'estigations appears from the tables 1-3. It 
has been estabHshed that, in spite of its long tongue, 6.24 mm
(the tongue of the Italian bee is only 5.91 mm) the Caucasian bee 
cloes not work faster than the Italian when seeking nectar in the Late 
dower, and when gathering pollen it even works more slowly than the 
two other species both in Early and in Late clover. 

While the pollen-gathering Italian bee pollinates 11.6 flowers pr. 
minute in Late dover and the Northern bee reaches the same figurc 
the Caucasian bee only pollinates 9.5 flowers pr. minute. In Early 
clover the numbersare lOA, 11.4 and 804 respectiveiy . For nectar
seeking bees the rate of work of the Italian hee as well as the 
Caucasian is 6 flower-visits pr. minute on Late dover. 

Regarding nectar-robhery it was established that the Caucasian 
bee acted as a nectar-robberat least to the same extent as the Italian 
bee both in Early and Late dover. In case of nectar-robbe.ry the 
flowers oi the red dover remain unpollinated. 

The Northern bee is by no means inferior to the Italian bee when 
gathering pollen in Early or Lalle clover. 

Hs efficiency wl1<en seeking nectar has not y,et been subject to 
complete investigations. It is not expected, though, that its rate of 
work will surpass that oi the other species, but in all probability il 
will not lag very much behind cither. Nectar robbery is more common 
with the Northern bee than with the Italian. 

On the whole the results of tIle investigations lead to the conclu
sion that the Halian bee must--so far-be considered the best 
pollinator of red dover among the honey bees breed in this country. 


