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OFERTA WDROŻENIOWA
„Wł
aściwa lokalizacja kolonii murarki ogrodowej (Osmia rufa L.)
w sadzie w stosunku do konkurencyjnych roślin”
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Opis wdrożenia:
Zapylanie
roślin
jest
najtańszym,
a
jednocześnie jednym z najważniejszych
czynników plonotwórczych. Niemal wszystkie
gatunki roślin sadowniczych korzystnie reagują
na zapylenie kwiatów dając wyższe plony
owoców lepszej jakości.
W ostatnich latach obserwujemy zwiększone
zainteresowanie wykorzystywaniem dzikich
owadów pszczoł
owatych, jak trzmiele czy
murarka ogrodowa do zapylania upraw.
Zainteresowanie alternatywnymi zapylaczami
jest powodowanie wzrostem świadomości
wśród sadowników, w niektórych przypadkach
skuteczniejszym zapylaniem kwiatów, ale
także stale zmniejszającą się liczbą rodzin
pszczoł
y miodnej w Polsce. Wedł
ug ostatnich
szacunków ocenia się, że mamy w kraju
niewiele ponad 1 mln rodzin pszczelich,
podczas gdy potrzeby zapylania sąco najmniej
dwukrotnie wyższe. Zmniejszanie się liczby
rodzin pszczelich powodowane jest niską
opł
acalnością
pszczelarstwa
oraz
dziesiątkowaniem pasiek przez choroby i
pasożyty pszczół
.
Dzika pszczoł
a samotnica murarka ogrodowa
(Osmia rufa) jest jużuznanym alternatywnym
lub
uzupeł
niającym
zapylaczem
upraw
sadowniczych na cał
ym świecie. Badania
dowodzą, ż
e oblatuje ona okoł
o 150 gatunków
roślin. Poza tym okres jej aktywności przypada

Samica murarki ogrodowej
na kwiecie wiśni

na wiosenne miesiące, kiedy kwitnie większość
naszych upraw.
Analiza pył
kowa zawartości gniazd murarek
hodowanych w Oddziale Pszczelnictwa ISK w
Puł
awach dowiodł
a, że gatunek ten często
oblatuje, poza kwiatami owadopylnych roślin
uprawnych,
nie wymagające zapylenia,
rosnące w pobliżu taksony wiatropylne, jak
orzech wł
oski, topolęczy dąb. Zainteresowanie
murarek zbiorami pył
ku z tych roślin jest
spowodowane ich bardzo wysokąwydajnością
pył
kową. Z punktu widzenia sadownika jest to
niekorzystne, ponieważ zmniejsza się liczba
owadów oblatujących rośliny uprawne, a co za
tym idzie, pogarsza sięjakośćzapylenia.
Jedynym sposobem przeciwdział
ania temu
zjawisku jest izolacja przestrzenna kolonii
murarek umieszczanych w sadach w stosunku
do konkurencyjnych roślin.
W ostatnich badaniach prowadzonych przez
OddziałPszczelnictwa ISK w Puł
awach w
sadzie wiśniowym stwierdziliśmy, że aby
znacząco zmniejszyćodciągający wpł
yw roślin
wiatropylnych na oblot sadu wiśniowego przez
murarkę ogrodową, kolonia powinna być
ustawiona w odległ
ości co najmniej 350 m od
roślin wiatropylnych, takich jak orzech wł
oski,
dąb, topola itp.

Kolonia murarki ogrodowej
w sadzie wiśniowym

Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społ
eczne
Innowacyjnośćmetody polega na określeniu odległ
ości kolonii murarek od wiatropylnych
roślin odciągających owady, w jakiej znacząco wzrasta intensywnośćoblotu kwiatów
roślin uprawnych. Umieszczenie kolonii murarek w odpowiednim miejscu plantacji
spowoduje zwiększenie zainteresowania pszczół oblotem owadopylnych roślin
uprawnych, co wpł
ynie na lepsze zapylenie kwiatów, a w konsekwencji zwyżkę
i poprawęjakości plonów owoców.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze z cał
ego kraju wykorzystujące murarkę ogrodową do
zapylania plantacji
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