Honingbijen zijn onmisbaar
Doordat bijen ook het overtollige stuifmeel
verzamelen, helpen de bijen bij het voorkomen
van stuifmeelallergie bij medewerkers in de
paprikateelt en het voorkomen van roetdauw bij
frambozen, bramen en orchideeën.
Honingbijen zijn onmisbaar, ook voor de bestuiving
in natuurgebieden.
Dat betekent:
•
•
•
•
•
•

meer bestuiving;
meer zaad;
meer bloemen;
meer biodiversiteit;
meer insecten;
meer vogels.

Kies voor zekerheid: Kies voor (honing) bijen!
Kies voor een imker, met diploma bestuivingsimker,
en licentie, kijk op onze site.
Ook de mogelijkheden en voordelen met bijen vindt
u daar:

Nederlandse Bestuivings Commissie
info@nederlandsebestuivingscommissie.nl
www.nederlandsebestuivingscommissie.nl
Bank: NL68RABO 0325456917
K.v.K. 09165626
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Duizelingwekkende aantallen

Een optimale bestuiving, is de basis van een
geslaagde teelt van land- en tuinbouwgewassen.
Bijen spelen als effectieve bestuivers een erg
belangrijke rol, dat geldt ook voor planten in de vrije
natuur.
Vraag dus om een vakbekwame imker met diploma
bestuivingsimker en licentie.
Die zijn te vinden op onze website:
www.nederlandsebestuivingscommissie.nl

Een gezond bijenvolk bestaat tot 20.000 tot 50.000
werksters gehuisvest in een kast.
Door al slechts één kast te huren, haalt u dus een
grote capaciteit aan bestuivers binnen u bedrijf.
Een reële vergelijking van een bijenvolk tot een
hommelvolk, geeft onderstaand schema.

Waarom bijen als bestuivers inzetten?
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom Nederlandse Bestuivings Commissie?
•
•
•
•
•

Het professionaliseren van de imkersector.
Het opleiden van zowel imker als teler, in het
bestuiving vak, door cursussen, en studiedagen.
Het delen van kennis over bestuiving.
Telers en imkers samenbrengen voor een
vruchtbare samenwerking.
Certificering van imkers met diploma en licentie.

Waar vindt u meer informatie over bestuiving met
bijen?
Bezoek daarvoor onze site:
www.nederlandsebestuivingscommissie.nl

Bijen zijn het jaarrond inzetbaar.
Bijen brengen geen schade toe aan het gewas.
Bijen zijn bloemvast en plaatsvast.
Bijen zijn experts en de beste bestuivers.
Bijenvolken omvatten veel individuen.
Bijen kunnen grote aantallen bloemen in korte
tijd bestuiven.
Bijen zijn inzetbaar in bedekte en onbedekte
teelten.
Bijen vliegen, ook bij lage temperaturen, als de
bloem maar bevruchting toelaat.

Het benodigde aantal volken per ha en per gewas
vindt u op onze website.

Volksterkte

Klein
Bijenvolk

Groot
Hommelvolk
(Tripol)

Aantal
insecten per volk

20.000

150

Aantal bestuivende insecten per volk

15.000

80

Aantal bloembezoeken
per minuut per insect.

10

20

Aantal bloembezoeken
per volk per minuut

150.060

1.600

Aantal bloembezoeken
per volk per uur

9.000.360

96.000

Aantal bloembezoeken
per volk per 4 uur

360.001.440

384.000

