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Nederlandse Bestuivingscommissie
Uitgave 9 –augustus 2019

Verschijning afhankelijk van het nieuwsaanbod
Hebt u informatie
voor deze nieuwsbrief? Meld het via
onze website!

Voor de telers: Wilt
u bijen inzetten in
een gewas? Kijk
voor een imker op
onze website.

Bij voldoende belangstelling starten
eind 2019 weer één
of twee cursussen
Bestuivingsimker

Reserveer in uw
agenda de volgende
studiedag Bestuiving
21 maart 2019.

www.nederlandsebestuivingscommissie.nl

Bestuivingsimkers
wilt u bijen verhuren? Meld u aan via
de website.
info@nederlandsebestuivingscommissie.nl

Studiedag bestuiving 2019

Zwaan in De Lier, (klein)fruitteeltbedrijven
in Oost-Nederland en zaadteeltbedrijven in
Op zaterdag 16 maart 2019 werd in de Burcht
St. Annaland.
van Haaften in Haaften de jaarlijkse studiedag Bestuiving gehouden. Ongeveer 40 imkers bezochten deze studiedag. Na het welkom hield Ivo Roessink (WUR) een inleiding
over honingbijen en andere bestuivende
insecten in het landschap. Dit is een actueel
thema gelet op de discussie die gevoerd
wordt over het plaatsen van (grote aantallen)
bijenvolken in of vlakbij natuurgebieden en
gemeenten. Steeds meer plaatselijke overheden maken afspraken met imkers in de regio
over het maximale aantal bijenvolken. Op de
vraag aan de heer Roessink of hij dit als een
probleem ervaart stelde hij een wedervraag.
Op 20 juli werd de cursus afgesloten met een
‘Is het aantal bijenvolken het probleem voor
examen. Na het examen werd aan acht deelhoningbijen en solitaire bijen of is dat het
nemers het diploma en één deelnemer het
ontbreken aan voedselplanten?’ De tweede
getuigschrift uitgereikt.
inleiding werd verzorgd door Sasha Bakx
over de laatste ontwikkelingen bij het bestrijden van plaaginsecten in gewassen.

de land- en tuinbouw. U mag pas tevreden
zijn, als de teler een topkwaliteit heeft. Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk via
info@nederlandsebestuivingscommissie.nl.

Na de lunch werd een bezoek gebracht aan
Pippel Bramen BV, een modern bedrijf dat
jaarrond bramen teelt.

Bij Pippel Bramen BV wordt ook onderzoek
gedaan naar de teelt bij led light.

Bestuivingscursus 2018-‘19
Van eind 2018 tot september 2019 werd weer
een bestuivingcursus gegeven door de Nederlandse Bestuivingscommissie. Naast de
theorie werden bezoeken gebracht aan Rijks
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Bestuivingscursussen 2019

Studiedag bestuiving 2020

Bij voldoende deelname worden in 2019 twee
bestuivingscursussen gestart: één in Geldermalsen en één in Frederiksoord. De cursus
wordt bijzonder aanbevolen. Dus weet u
wellicht geïnteresseerden, maak hen dan op
de cursus attent.

De volgende studiedag georganiseerd door
de Nederlandse Bestuivingscommissie wordt
gehouden op zaterdag 21 maart 2020. Noteert u deze datum a.u.b. in uw agenda.

Hierna vindt u enkele foto’s van de bestuivingsresultaten van sterke volken van een
bestuivingsimker met diploma en licentie.
Een goede bestuivingsimker onderscheidt
zich door sterke volken te kweken, varroa
optimaal te bestrijden en de juiste keuzes te
maken over verenigen in het najaar en/of in
het voorjaar. Een goede bestuivingsimker is
het en ons visitekaartje van de imkerij voor

Nieuwe bestuivingsfolder
De nieuwe bestuivingsfolder is klaar en
bevat relevante informatie over de betekenis
van honingbijen voor de bestuiving. Deze
folder wordt binnenkort digitaal verspreid.
De folder kan ook wordt uitgeprint en gevouwen. De folder wordt aanbevolen om
digitaal te versturen naar relaties en belangstellenden die te maken hebben met bestuiving van land- en tuinbouwgewassen. Dus
ook uw relaties!
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