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Nederlandse Bestuivingscommissie
Uitgave 9 –november 2018

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 start in
2019 een cursus
Bestuivingsimker
in Noord-Nederland

Reserveer in uw
agenda de volgende
studiedag voor bestuivingsimkers:
16 maart 2019.

www.nederlandsebestuivingscommissie.nl

Geslaagden cursus
bestuivingsimker 2017-2018
Op 28 juli legden slechts drie van de tien
deelnemers aan de bestuivingscursus het
examen af. De andere deelnemers werden tot
het examen nog niet toegelaten omdat niet
alle opdrachten waren ingeleverd. De drie
geslaagden kregen na het examen het
diploma en de licentie uitgereikt door Gerard
Hollander.

info@nederlandsebestuivingscommissie.nl

Studiedag 2019

Kennisimpuls bestuivers

De studiedag 2019 op 16 maart zal worden
gehouden in Haaften. In de ochtend zullen
inleidingen verzorgd worden dr. Ir. Ivo
Ruessink (BijenWUR) en mevrouw Sascha
Bakx. De heer Ruessink zal spreken over
honingbijen in het landschap, concurrentie
met wilde bijen en de relatie gewasbescherming en bestuivers. Mevrouw Bakx zal een
inleiding verzorgen over biologische bestrijding van plaagdieren. In de middag zal een
bezoek worden gebracht aan Pippel Bramen.
Pippel Bramen is een gerenommeerd en
modern bedrijf waar jaarrond bramen worden geteeld, zie ook www.bramen.nl.

Voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en veel planten is een groot aantal
bestuivers verantwoordelijk. Kennisimpuls
bestuivers realiseert en deelt kennis voor het
behouden en bevorderen van bestuivers in
Nederland. Op de website staat interessante
informatie. Zie https://bit.ly/2qKTwsI.

Cursus bestuivingsimker
Op zaterdag 6 oktober is weer een cursus
voor bestuivingsimker gestart in Geldermalsen. De Nederlandse Bestuivingscommissie
overlegt momenteel met bestuivingsimkers
en andere betrokkenen om begin 2019 ook in
Noord-Nederland een cursus voor bestuivingsimkers te organiseren. Deze cursus zal
bij voldoende belangstelling waarschijnlijk
worden gegeven in Frederiksoord. In het
najaar van 2019 zal bij voldoende deelname
een cursus starten in het midden van het
land.

Bestuivingsimkers
wilt u bijen verhuren? Meld u aan via
de website.

Koolzaad

Nieuwe gewassen
Met een mogelijke toename van de teelt van
soja in Nederland lijkt er ook een nieuwe
voedselbron te komen voor insecten en mogelijk een dracht voor de honingbij. Deze
vlinderbloemige is echter voor 99% zelfbestuivend. Het effect van bestuivende insecten
op de opbrengst van dit gewas is daarmee
nihil. Veldbonen zijn ook grotendeels zelfbestuivend (maar deels kruisbestuivend). Bij
dit gewas kunnen insecten een grotere rol
spelen bij de bestuiving. Gegevens over het
effect op de opbrengst in ons land zijn niet
bekend.

Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor
de Statistiek) blijkt dat in 2017 in Nederland
ruim 1947 hectare met koolzaad is geteeld,
waarvan 1616 ha in Noord en Oost Nederland. Ook in 2018 is er veel koolzaad ingezaaid, maar door droogte is de opkomst
slecht te noemen, en zijn veel percelen opnieuw ingezaaid. Meer over de teelt van
koolzaad: http://www.colzaco.nl/.

Aziatische hoornaar rukt op
In België werden dit jaar acht nesten van
Aziatische hoornaar vernietigd in samenwerking met de brandweer. Het insect breidt
zich snel uit bij onze zuiderburen. In ons
land heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dit jaar in Sluis en Spijkenisse
twee nesten van de Aziatische hoornaar
vernietigd. Op de site van de WUR https://bit.ly/2GRhQnn en op de site van de
NVWA https://www.nvwa.nl vindt u informatie hoe te handelen bij het signaleren
van deze hoornaar of het aantreffen van een
nest. Op de site van de WUR staat ook een
identificatieblad van de Aziatische hoornaar.
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Buckfastbijen
Meestal twee keer per jaar verschijnt de
nieuwsbrief over het buckfastbevruchtingsstation Ameland. Op de site vindt u relevante informatie evenals in de nieuwsbrief. Als u
uw interesse meldt bij de twee secretaris (zie
onder het kopje bestuur) dan krijgt u deze
automatisch thuisgestuurd.
Zie: www.buckfastbevruchtingsstation.nl .
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