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Murarka ogrodowa (Osmia rufa L.) jako zapylacz towarowych upraw
truskawki
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Truskawki to rośliny szczególnie
wymagające obecności zapylaczy na
plantacji. Owoce z kwiatów niedosta-
tecznie zapylonych mająnieatrakcyjny
wygląd, są niekształtne i dojrzewają
nierównomiernie. Kwiaty truskawek do-
starczająmałych ilości nektaru i pszcze-
larze niechętnie wywożąpasieki na te
uprawy, tym bardziej, że w tym samym
czasie kwitnąplantacje rzepaku dające
znaczne ilości towarowego miodu. Ze
względu na dośćwysokąwydajność
pyłkową kwiatów truskawek są one
chętnie odwiedzane przez dzikąpszczo-
łęsamotnicę– murarkęogrodową.

Celem badańprowadzonych w latach
2007-2009 była ocena murarki ogrodo-
wej jako zapylacza plantacji truskawek.
Na około 40 ha plantację truskawek
wykładano co roku po 12 000 kokonów
murarki. Kolonie lokalizowano w trzech
punktach plantacji wykładając po 4 000
kokonów. W każdej ze skrzynek gnia-
zdowych wykładano ok. 4 000 trzcino-
wych rurek jako materiałgniazdowy.
Ocena obejmowała:
obserwacje oblotu kwiatów

truskawek przez murarkęogrodową,
określenie procentowej zawartości

pyłku truskawki w gniazdach
zakładanych przez murarki,

określenie wpływu zapylenia
kwiatów na wysokośći jakośćplonu
w warunkach polowych,

wyliczenie współczynnika przyrostu
populacji murarek po sezonie.

W latach 2007-2009 największe zagę-
szczenie murarek na kwiatach stwier-
dzono w promieniu kilkudziesięciu
metrów wokółkolonii, gdzie murarki
były liczniejsze niżpszczoły miodne.
W miaręoddalania sięod kolonii liczba
murarek stopniowo zmniejszała się,
a wzrastałudziałpszczółmiodnych.
Pojedyncze samice murarek obserwo-
wano teżna skraju plantacji w odległo-
ści ok. 200 metrów od kolonii. Średnia
z trzech lat procentowa zawartość
pyłku truskawki w komórkach gnia-
zdowych pszczółwyniosła 42%.

Na 1 ha plantacji posadzono 43 750
roślin (średnio 4,4/m2 uprawy). Każda
roślina wytwarzała przeciętnie 41
kwiatów. Podczas zbiorów w kolejnych
latach stwierdzano, że owoce dese-
rowe, przy swobodnym dostępie
owadów, były większe (średnio 19,2 g)
i przekraczały 70% masy plonu, a pod
izolatorem były mniejsze (15,5g) -
poniżej 40%.

Współczynnik przyrostu populacji
obliczony na podstawie stosunku liczby
kokonów wystawionych na plantacji do
liczby uzyskanych po sezonie wyniósł:
2007 - 1,16; 2008 - 0,69; 2009 - 0,65.
Obserwacje oblotu kwiatów truskawek
przez murarki oraz stwierdzony średni
ponad 40% udziałpyłku Fragaria
w komórkach gniazdowych pszczół
świadczą o wysokiej przydatności
murarek, jako zapylacza polowych
upraw truskawek.
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Innowacyjnośćwdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne

Innowacyjnośćmetody polega na wykorzystaniu murarki ogrodowej, jako zapylacza
polowych plantacji truskawek. Dotychczas pszczołętęwykorzystywano, na niewielką
skalę, do zapylania upraw truskawek w szklarniach.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa

Gospodarstwa ogrodnicze z całego kraju wykorzystujące murarkę ogrodową do
zapylania plantacji truskawek
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Samica murarki ogrodowej na kwiecie truskawki Kształtne owoce truskawek powstałe w wyniku
dobrego zapylenia kwiatów

Rośliny zaizolowane przed dostępem owadów Obraz mikroskopowy pyłku truskawki
zgromadzonego w gnieździe murarki


