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OFERTA WDROŻENIOWA - 2007
„Wartośćpszczelarska plantacji sł
onecznika i intensywnośćich
oblotu przez owady zapylające”
Sł
owa kluczowe: sł
onecznik, nektarowanie, wydajnośćmiodowa, oblot przez
owady

Opis wdrożenia:
Sł
onecznik w Polsce uprawiał
o się
jedynie w ogrodach. Obecnie pojawiają
sięrównieżjego plantacje towarowe.
Dotychczas
nie
badano
jednak
wartości pszczelarskiej takich plantacji.
Na plantacjach sł
onecznik kwitnie w
drugiej poł
owie lipca przez 2-3
tygodnie. W zależności od odmiany,
średnio w jednym koszyczku wytwarza
on od 1,5 do 2,3 tysiąca kwiatów, a 10
rurkowatych kwiatów wydziela okoł
o
4,9 mg cukrów w nektarze. Wydajność
cukrowa badanych plantacji waha się
w granicach 48-62 kg cukrów z 1
hektara.
Kwiaty sł
onecznika są bardzo
chętnie odwiedzane przez owady,
gł
ównie przez pszczoł
ę miodną.
Przeciętne zgęszczenie owadów na

kwiatach wynosi od 2 do 6 osobników
na 1 m2 . Owady te bardzo efektywnie
poprawiajązawiązywanie nasion, które
po krzyżowym zapyleniu w naszych
doświadczeniach był
o wyższe o 21 do
39 punktów procentowych w stosunku
do warunków samozapylenia.
Opublikowane
wyniki
wartości
pszczelarskiej
sł
onecznika
dają
pszczelarzom rozeznanie o wielkości
pożytku nektarowego z tej uprawy.
Plantacje
towarowe
sł
onecznaika
zwiększają również wydatnie zasoby
pożytkowe na polach uprawnych w
drugiej poł
owie lipca, gdzie w tym
okresie na przeważającym obszarze
naszego kraju panuje pożytkowa
pustka.

Plantacja towarowa sł
onecznika

Oblot kwiatów sł
onecznika przez owady

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Wartośćpszczelarska sł
onecznika badana był
a w Polsce jedynie w warunkach poletek
doświadczalnych. Innowacyjnośćwdrażanych wyników badańpolega na wykonaniu
takiej oceny w warunkach dużych upraw produkcyjnych. Cał
kowitąnowościąjednak jest
próba pozyskania odmianowego miodu sł
onecznikowego w warunkach Polski. Próba
taka zakończył
a się powodzeniem, co ukazuje pszczelarzom zupeł
nie nowe źródł
o
pożytku towarowego w Polsce. Pozostaje miećnadzieję, że plantacji sł
onecznikowych
będzie na polach przybywać, co z pewnością odbije siękorzystne na zasobności
pożytkowej terenów użytkowanych rolniczo. Konsumentom miodu natomiast przybędzie
w ofercie krajowy miód sł
onecznikowy.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, plantatorzy sł
onecznika, pszczelarze

Twórcy oferty wdrożeniowej:
Zakł
ad Zapylania Roślin
Zakł
ad Planowania Naukowego
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