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OFERTA WDROśENIOWA
Metoda określania roślin poŜytkowych na podstawie analizy
palinologicznej pozostałości pyłku w odchodach dzikich owadów
pszczołowatych
Słowa kluczowe: zapylanie roślin, zapylacze, dzikie pszczoły, analiza pyłkowa,
analiza odchodów, rośliny poŜytkowe

Analiza pyłkowa odchodów moŜe
być

wykorzystywana

w
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standardowej analizy palinologicznej
wydalanych przez nie odchodów.
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ziaren

w

o

układzie

najcieńszej

Przykłady pobierania próbek odchodów do analiz od trzmiela
ziemnego i murarki ogrodowej

Kieszonka z samoprzylepnej taśmy pod wylotkiem
ulika zasiedlonego przez rodzinę trzmiela
ziemnego, w której zbierają się odchody

Izolator z siatki zakładany po zmroku na kolonię
murarki ogrodowej, a zdejmowany następnego
dnia rano, na który pszczoły wydalają odchody

Pozostałości pyłku w odchodach owadów widziane pod mikroskopem
Rzepak – Brassica napus

Typ słonecznika – typ Helianthus

Koniczyna czerwona – Trifolium pratense

Nostrzyk – Melilotus

Innowacyjność wdroŜenia
Innowacyjność metody w stosunku do analizy palinologicznej pyłku odbieranego
owadom w postaci obnóŜy lub zapasów pochodzących z gniazd polega na tym, Ŝe
pozwala ona poznać oblatywane przez pszczoły rośliny bez ingerencji w ich Ŝycie,
a ogranicza się jedynie do pobierania próbek odchodów, w których znajdują się
pozostałości ziaren pyłku odwiedzanych roślin w postaci niestrawionej zewnętrznej
warstwy egzodermy – eksyny, która pełni kluczową rolę równieŜ w oznaczaniu Ŝywych
ziaren pyłku. Dzięki poznaniu bazy pokarmowej dzikich zapylaczy moŜna je skutecznie
wykorzystywać w zapylaniu upraw jako alternatywę lub uzupełnienie dość kosztownego
zapylania upraw przez pszczołę miodną.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
instytuty i laboratoria zajmujące się badaniem dzikich owadów pszczołowatych, firmy
zajmujące się hodowlą i praktycznym wykorzystaniem alternatywnych zapylaczy

Twórcy oferty wdroŜeniowej:
- Zakład Zapylania Roślin
Oddział Pszczelnictwa ISK w Puławach
- Zakład Planowania Naukowego
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