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Gablota z owadami "Nasze pszczoły"
Cena

450,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

5 dni

Producent

Gospodarstwo Kulturowe BioDar

Opis produktu
Produkt przeznaczony jest głównie dla muzeów, szkół, entomologów, posiadaczy ogrodów oraz właścicieli gospodarstw
ekologicznych i agroturystycznych.
Wymiary gabloty: długość 25 cm, szerokość 20 cm, wysokość 4,5cm.
W każdej gablocie znajduje się po 10 najcenniejszych gatunków owadów spotykanych na uprawach ogrodniczych i rolniczych.
Prezentowany materiał ułatwia prowadzenie zajęć nt. różnorodności gatunkowej zapylaczy i wrogów naturalnych szkodników
roślin uprawnych. Są wśród nich rodzime gatunki pszczół samotnic oraz biedronek, mszyczników, rączyc i gąsieniczników, a
także osy samotnice i pluskwiaki różnoskrzydłe. W gablotach zostały one zaprezentowane w wydzielonych grupach
systematycznych (po 10 szt. z jednej grupy) lub zestawione zbiorczo, po 1-2 okazy z różnych grup.
Wśród prezentowanych owadów nie ma gatunków podlegających ochronie prawnej. Prezentowane okazy pochodzą z hodowli
lub zostały zebrane na roślinach uprawnych w gospodarstwie, bez znaczącego uszczerbku dla środowiska.
Podczas składania zamówienia prosimy o podanie numeru gabloty która Państwa interesuje:

Nr

Owady
1

Pszczoła miodna
(Apis mellifera)
Makatka zbójnica
(Anthidium
manicatum)
Murarka
ostrożeniówka
(Osmia leaiana)
Porobnica
włochatka
(Anthophora
plumipes)
Pszczoła pasożyt
(Thyreus orbatus)
Murarka muszlówka
(Osmia aurulenta)
Porobnica ruda
(Anthophora
quadrimaculata)
Pszczolinka
(Andrena jacobi)
Pszczolinka
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1
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Nr

Owady
(Andrena helvola)

Ilość

Miesiarka
dwuzębna
(Megachile
ericetorum)
2

Pszczoła miodna
(Apis mellifera)

1

Makatka zbójnica
(Anthidium
manicatum)
Pszczolinka
(Andrena helvola)
Porobnica
włochatka
(Anthophora
plumipes) ♂
Murarka ogrodowa
(Osmia rufa)
Porobnica ruda
(Anthophora
quadrimaculata) ♂
Porobnica
czerwcowa
(Anthophora
aestivalis)
Pszczolinka
(Andrena
haemorhoa)
Koczownica –
pszczoła pasożyt
(Nomada
marshalla)
Murarka muszlówka
(Osmia aurulenta)
3

Pszczoła miodna
(Apis mellifera)
Makatka zbójnica
(Anthidium
manicatum)
Pszczolinka
(Andrena helvola)
Porobnica
włochatka
(Anthophora
plumipes)
Murarka muszlówka
(Osmia aurulenta)
Makatka
jasnoplamka
(Anthidium
punctatum)

wygenerowano w programie shopGold

1

BioDar Dorota Flaga
Konarzyce, ul. Łomżyńska 210, 18-400 Łomża
www.biodar.com.pl, www.sklep.biodar.com.pl
NIP: 7181915071
REGON: 122458612
mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
02 1140 2004 0000 3202 7409 4584

Nr

Owady
Pszczolinka
(Andrena jacobi)

Ilość

Spójnica lucernowa
(Melitta leporina) ♂
Porobnica ruda
(Anthophora
quadrimaculata)
Kornutka
koniczynowa
(Eucera longicornis)
4

Pszczoła miodna
(Apis mellifera)

1

Makatka zbójnica
(Anthidium
manicatum)
Pszczolinka
(Andrena helvola)
Porobnica
włochatka
(Anthophora
plumipes)
Murarka ogrodowa
(Osmia rufa)
Murarka muszlówka
(Osmia aurulenta)
Porobnica
czerwcowa
(
Anthop
hora aestivalis) ♂
Porobnica ruda
(Anthophora
quadrimaculata)
Ścieska – pszczoła
pasożyt (Coelixys
rufescens) ♂
Pszczolinka
(Andrena jacobi)
5

Pszczoła miodna
(Apis mellifera)
Makatka zbójnica
(Anthidium
manicatum)
Trzmiel
rudy (Bombus
pasquorum)
Porobnica
włochatka
(Anthophora
plumipes)
Pszczoła pasożyt
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Nr

Owady
(Thyreus orbatus)

Ilość

Murarka ogrodowa
(Osmia rufa)
Porobnica ruda
(Anthophora
quadrimaculata)
Pszczolinka
(Andrena jacobi)
Wałczatka
dwuguz
ka (Heriades
truncorum)
Miesiarka
dwuzębna
(Megachile
ericetorum)
6

Pszczoła miodna
(Apis mellifera)

1

Trzmiel
rudoszary (Bombus
silvarum)
Pszczolinka
(Andrena helvola)
Porobnica
włochatka
(Anthophora
plumipes) ♂
Murarka ogrodowa
(Osmia rufa)
Porobnica ruda
(Anthophora
quadrimaculata) ♂
Trzmiel
kamiennik (Bombus
lapidarius)
Makatka zbójnica
(Anthidium
manicatum)
Pszczolinka
(Andrena jacobi)
Trzmiel
ziemny (Bombus
terrestris)
7

Pszczoła miodna
(Apis mellifera)
Murarka ogrodowa
(Osmia rufa)
Pszczolinka
(Andrena helvola)
Porobnica
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Nr

Owady
włochatka
(Anthophora
plumipes)

Ilość

Makatka zbójnica
(Anthidium
manicatum) ♂
Porobnica ruda
(Anthophora
quadrimaculata) ♂
Ścieska – pszczoła
pasożyt (Coelixys
rufescens)
Trzmiel
rudy (Bombus
pasquorum)
Pszczolinka
(Andrena bicolor)
Trzmiel
ziemny (Bombus
terrestris)
8

Pszczoła miodna
(Apis mellifera)
Murarka ogrodowa
(Osmia rufa)
Pszczolinka
(Andrena helvola)
Porobnica
włochatka
(Anthophora
plumipes) ♂
Porobnica
czerwcowa
(
Anthop
hora aestivalis) ♂
Porobnica ruda
(Anthophora
quadrimaculata) ♂
Zbierka (Panurgus
banksianus)
Trzmiel
rudy (Bombus
pasquorum)
Miesiarka
dwuzębna
(Megachile
ericetorum) ♂
Trzmiel
ziemny (Bombus
terrestris)

wygenerowano w programie shopGold

1

BioDar Dorota Flaga
Konarzyce, ul. Łomżyńska 210, 18-400 Łomża
www.biodar.com.pl, www.sklep.biodar.com.pl
NIP: 7181915071
REGON: 122458612
mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
02 1140 2004 0000 3202 7409 4584

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Numer gabloty: 5

Producent
Gospodarstwo kulturowe BioDar realizuje swoją misję korzystając z bogatego
dorobku naukowego Instytutu Dziedzictwa Wsi i Regionów oraz szerokiej
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ważną sferę działań Gospodarstwa stanowi ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, a jednym z podstawowych celów pozostaje
zachowanie różnorodności biologicznej i hodowla organizmów pożytecznych
możliwych do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie.
Od 1989 roku realizujemy program wdrażania do praktyki ogrodniczej trzmieli i
pszczół samotnic gniazdujących kolonijnie, a od 2012 roku firma prowadzi
własną hodowlę pszczół samotnic na skalę komercyjną. Uczestnicząc w
tworzeniu postępu biologicznego odpowiadamy na wysokie wymagania
stawiane przez konsumentów żywności i naszych klientów w zakresie wysokiej
jakości oferowanych produktów i bezpieczeństwa ich stosowania.
Gospodarstwo jest częścią składową regionalnego centrum zachowania
bioróżnorodności. W tym obszarze zaangażowania prowadzi kolekcje
zachowawcze roślin uprawnych o wysokiej wartości biologicznej (historyczne
odmiany
roślin
rolniczych,
warzywniczych
i
sadowniczych).
We
współpracujących gospodarstwach ekologicznych nadzoruje także kolekcje
roślin leczniczych, zielarskich i miododajnych. Podobne prace są prowadzone
dla ochrony roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
Sfera dziedzictwa kulturowego obejmuje produkty zdobione w sposób
charakterystyczny dla różnych grup kulturowych. Wysoka jakość naszych
produktów zyskuje uznanie bardzo wymagających odbiorców. Ich cenne uwagi
sprawiają, że oferta gospodarstwa jest stale uzupełniana, a produkty są
doskonalone.

Gabloty z owadami
Gabloty entomologiczne z okazami różnych owadów. Produkt przeznaczony
jest głównie dla muzeów, szkół, entomologów, posiadaczy ogrodów oraz
właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.
Wśród prezentowanych owadów nie ma gatunków podlegających ochronie
prawnej.
Prezentowane okazy pochodzą z hodowli lub zostały zebrane na roślinach
uprawnych, bez znaczącego uszczerbku dla środowiska.
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