
   

In fruitgewassen is bestuiving één van de sleutels tot succes. 
Nu bijen en andere bestuivers schaars geworden zijn, zijn telers zich meer 
dan ooit bewust dat optimale bestuiving niet aan het toeval mag worden 

overgelaten. Zelfs als bijen beschikbaar zijn voor bestuiving, kan het inzetten 
van hommels de juiste beslissing zijn om tot een optimaal bestuivingsresultaat 

te komen.     
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Introductieaantallen kunnen variëren volgens ras en in functie van de inzet van andere bestuivers. Het gamma 
beschikbare nesttypes kan verschillen naargelang het land. Voor meer informatie over introductieaantallen en 
beschikbare producten, contacteer uw Biobest adviseur.

BESTUIVING 
IN OPENLUCHT  

Gewassen Introductieaantal Voordelen van hommels

Aardbei (open veld) 3 Multi-Hives/ha Hogere vruchtwaarde

Aardbei (tunnels) <50 meter:
1 Mini-Hive of Medium Hive 
50-100 meter:
1 Premium Hive

Hogere vruchtwaarde

Abrikoos 2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha Verbeterde vruchtzetting

Appel 2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3-4 Bi-Hives (TURBO)/ha

Betere bestuiving bij lage 
temperatuur 

Blauwbes (high-bush) 3-5 Multi-Hives (TURBO)/ha 
5-8 Bi-Hives (TURBO)/ha

Verbeterde vruchtzetting & 
groter, homogene bessen

Braambes 3-10 Multi-Hives/ha4
15 Bi-Hives/ha

Hogere vruchtwaarde

Frambozen 3-10 Multi-Hives/ha
4-15 Bi-Hives/ha

Hogere vruchtwaarde

Kersen 4-6 Multi-Hives (TURBO)/ha Verbeterde vruchtzetting

Kiwi & kiwibes 3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3 Multi-Hive Flying Doctors®/ha

Verhoogde vruchtmaat & betere 
vruchtkwaliteit 

Meloen 3-4 Multi-Hives/ha Betere bestuiving bij lage 
temperatuur

Peer 3 Multi-Hives (TURBO)/ha 
3 Multi-Hive Flying Doctors®/ha

Betere vruchtkwaliteit

Perzik 2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3-4 Bi-Hives (TURBO)/ha

Verbeterde vruchtzetting

Pruim 2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3-4 Bi-Hives (TURBO)/ha

Verbeterde vruchtzetting

Rode/zwarte aalbessen en 
andere bessen

3-6 Multi-Hives/ha Hogere vruchtwaarde

Zaadproductie 
(zonnebloem, koolzaad)

Vraag advies aan uw Biobest adviseur Verbeterde zaadgrootte, zaad 
gewicht

Bestuivingsstrategie

  Ik werk hard, zelfs bij slecht weer! 

 (koude, weinig licht, wind, motregen,…)

 Ik blijf dicht bij mijn nest en in uw gewas

 Ik ben steeds verkrijgbaar 
 Ik ben een super-bestuiver dankzij mijn “tril” 

gedrag en mijn harig lichaam
 Ik werk aan een laag tarief en houd mijn eigen 

nest schoon 

Reken op mij ! 



Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende hommelnesten voor bestuiving in openlucht. Waar 
u ook bent, welk gewas u ook teelt, Biobest helpt u een succesvolle bestuiving te bereiken in openlucht.

De traditionele Biobest Multi-Hive blijft de beste keuze wanneer veel 
regen en koude temperaturen verwacht worden. De Multi-Hive biedt een 
veilige thuis aan 3 hommelkolonies. De vliegopening van de derde kolonie 
is aan de achterkant van de Multi-Hive. De Multi-Hive is uitgerust met 
een volle fles Biogluc® per nest. Het sluiten van de Biogluc® fles wordt 
aanbevolen in gewassen met een hoge nectarproductie. 

Onze nieuwe Bi-Hive is gemaakt uit akylux materiaal en daardoor erg 
licht. Een belangrijk voordeel qua transport en een bijzonder geschikte 
oplossing voor buitenteelten met een goede nectarproductie. De Bi-Hive, 
zoals de naam al doet vermoeden, bevat twee hommelkolonies. De 
omdoos is  waterbestendig en biedt voldoende thermische isolatie voor 
koele nachtcondities. 

De Bi-Hive wordt geleverd met een klein suikerflesje (Biogluc®). De 
afwezigheid van een grote Biogluc® fles biedt niet enkel voordelen qua 
transport maar resulteert ook in een verhoogde hommelactiviteit in gewassen 
met een hoge nectarproductie, zoals bijvoorbeeld de meeste variëteiten 
van appel en blauwbes. Hommels vliegen uit, niet enkel om stuifmeel 
te verzamelen, maar ook om nectar te verzamelen. In gewassen met 
onvoldoende nectarproductie, is het gebruik van de Bi-Hive af te raden.   

Ons referentieproduct voor gebruik in bedekte teelten, is gemaakt in 
hoogwaardig karton, met de gekende Biobest kleuren paars en groen. 
Het product is ook geschikt voor openlucht wanneer het nest goed 
beschermd wordt tegen regen (bijvoorbeeld door een polystyreen deksel 
op de bovenkant te leggen) en gebruikt wordt onder relatief zachte 
temperaturen. 

Het Flying Doctors® nest is gebaseerd op een gepatenteerde Biobest 
innovatie. Dit nesttype, beschikbaar in de reguliere kartonnen doos of als 
een Multi-Hive met drie kolonies, is uitgerust met een dispenser. Wanneer 
de dispenser gevuld is met stuifmeel of een ander poeder, nemen de 
hommels dit mee naar de bloemen. Er werden bijzonder goede resultaten 
behaald met vooraf verzameld stuifmeel in kiwi, peer en kers. Een slim 
alternatief wanneer handmatige bestuiving of nat of droog verblazen 
van stuifmeel wordt overwogen. Biobest werkt ook aan Flying Doctors® 

toepassingen met biopesticides tegen specifieke ziekten.   

Een breed gamma verpakkingen

Geribbelde 

plastic

Polystyreen

Flying Doctors®

  Bombus terrestris Bestuivings-
activiteit 

Aantal werksters Hoeveelheid Biogluc® 
(bij inpak)

Multi-Hive TURBO 4 weken +600 3 x 2,1 kg

Multi-Hive                           * 4-6 weken +330 3 x 2,1 kg

Multi-Hive Flying Doctors® 4-6 weken +330 3 x 2,1 kg

Bi-Hive TURBO 4 weken +400 4 x 0,144 kg

Bi-Hive 4-6 weken +220 2 x 0,144 kg

TURBO Hive 4 weken +200 2,1 kg

Premium Hive                      * 6-8 weken +110 2,1 kg

Standard Hive                      * 6-8 weken +80 2,1 kg

Medium Hive                       * 4-6 weken +80 2,1 kg

Flying Doctors® Hive 6-8 weken +110 2,1 kg

Mini-Hive 3-4 weken +30 1,5 kg

Karton

Biobest lanceert het TURBO nest

Onze hommelkolonies zijn beschikbaar in verschillende groottes, 
waardoor u een ruime keuze krijgt qua aantal werksters en qua gegaran-
deerde levensduur (= de periode gedurende dewelke een optimale 
activiteit verzekerd is). 
In aanvulling op het bestaande gamma met premium, standaard, 
medium en mini-nesten, heeft Biobest nu besloten een nieuw type 
hommelnest te introduceren: het TURBO nest.

Specifiek voor openlucht gewassen met een korte en intense bloei, 
worden de Multi-Hive TURBO, de Bi-Hive TURBO en de TURBO Hive 
geleverd met een TURBO hommelkolonie. Deze bevat een verhoogd 
aantal werksters in vergelijking met premium en standaard kolonies. Dit 
garandeert een zeer snelle start. In de meeste openluchtteelten vormt de 
kortere duur van de bestuivingsactiviteit (4 weken) geen beperking, tenzij 
telers hun hommelnesten wensen te verplaatsen tussen verschillende 
teelten en/of rassen. 

TURBO KOLONIE

 Meer werksters 

 Hoge activiteit vanaf dag 1 

 Minimum 4 weken activiteit

* Pollen-tray beschikbaar als optie, voor extra flexibiliteit tijdens transport en opslag.

NIEUW!


