Toepassingen
Tomaat
Hommels kunnen manueel trillen of het gebruik
van hormonen volledig vervangen op voorwaarde
dat de plant vruchtbare pollen produceert. Hommels
kunnen tijdens het bloembezoek pollen lostrillen door
met hun borststuk te vibreren. Een bruin bijtspoor
blijft op de bloem achter, waardoor controle van de
bestuivingsactiviteit zeer eenvoudig is.
Eén kolonie kan 1.000 tot 3.000 m² gewas gedurende
6 tot 8 weken bestuiven. Het aantal benodigde
hommelkolonies hangt af van het type kas of tunnel,
het seizoen, het klimaat, de tomatenvariëteit, de
plantendichtheid en de competitie met wilde bloemen..

Paprika

Kleinfruit (framboos, rode bes, blauwe
bes, ...)
Hommelbestuiving bij kleinfruit staat garant voor een
uitmuntende vruchtzetting, voornamelijk tijdens de
periodes dat honingbijen niet actief zijn, zoals tijdens
de winter en de lente, bij koud en bewolkt weer. De
kwaliteit van de vruchten verbetert en de opbrengst wordt
opmerkelijk verhoogd.

Grootfruit
Hommels zijn minder afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de bloei. Zij vliegen ook bij
lagere temperaturen, bewolkt en winderig weer. Hommels
zijn tevens ongevoelig voor de varroa-mijt.

Zaadproductie

Paprikabloemen bestoven door hommels geven vruchten
met meer zaden. Dit levert een betere vruchtvorm en een
dikkere vruchtwand op.
Eén kolonie volstaat voor de bestuiving van 3.000 tot
5.000 m² gedurende 6 tot 8 weken.

Overtuigd van de grote voordelen zetten zaadproductiebedrijven Biobest-hommels in voor een hogere zaadproductie (luzerne, klaver, witloof, zonnebloem, koolzaad,
....)

Aardbei

Courgette en meloen

De harige hommels zijn in staat grote hoeveelheden
stuifmeel te transporteren. De grote hommels landen
tevens bovenop de bloembodem en bevruchten zo alle
stampers. Daardoor zal de bloembodem uitgroeien tot
een mooie en egale vrucht. Door de activiteit van de
hommels zullen er minder misvormde vruchten geoogst
worden. Hommels werken ook bij lage temperaturen en
donker weer.

Hommels zijn uitermate geschikt voor de bestuiving
van meloenen en courgettes. Na het wegnemen van de
Biogluc® bezoeken de hommels zowel de mannelijke
(stuifmeel) als de vrouwelijke bloemen (nectar).

bestuiving

met hommels

Andere teelten
Hommels zijn door hun lichaamsbouw uistekende
bestuivers en kunnen in tal van teelten worden ingezet.
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Hommelvoeding

Biologie
Hommels houden er, vergeleken met bijen, een heel
andere levenswijze op na: een hommelvolk overwintert
bijvoorbeeld niet.
In het voorjaar sticht een hommelkoningin een nieuw
volk. Zij legt eitjes, waaruit na enkele dagen larven
komen. In het begin staat de koningin er alleen voor:
zij verzorgt het eerste broed en verzamelt stuifmeel
en nectar.
Na verpopping van de larven verschijnen de eerste
werksters. Vanaf dit ogenblik verzamelen zij het
voedsel en staan zij in voor de verzorging van het
broed. De koningin verlaat het nest niet meer en legt
zich enkel toe op het leggen van eitjes. Wanneer de
kolonie ongeveer 150 tot 400 werksters telt, worden
jonge koninginnen en darren geboren. Vanaf dit
moment daalt de activiteit van het hommelvolk. De
oude koningin stopt met het leggen van eitjes en sterft
uiteindelijk. Na paring kruipen de jonge bevruchte
koninginnen in de grond om er te overwinteren.

Hommels hebben voor de opbouw van een kolonie pollen
(stuifmeel) nodig als eiwitbron. Uit de verzamelde nectar (suikers)
wordt energie geput. Aangezien bepaalde bloemen (zoals
tomatenbloem) geen nectar bevatten, moeten de kolonies voorzien
worden van een alternatieve suikerbron.
Biogluc® is een kant-en-klare voedingsoplossing door Biobest
ontwikkeld en samengesteld uit een suikeroplossing, een
bewaarmiddel en een kleurstof, zodat het voedingsniveau makkelijk
kan gecontroleerd worden. Biogluc® is gedurende minimaal 6
maanden bewaarbaar.

De nestkast
De nestkast die Biobest ontwikkelde, is eenvoudig van concept,
gebruiksvriendelijk en totaal onderhoudsvrij. Hierdoor beantwoordt zij perfect aan de verwachtingen van de gebruikers.
De nestkast bestaat uit 3 belangrijke elementen:

éénrichtingsopening, voorzien van een terugslagklep; wat de
hommels toelaat om naar binnen te vliegen, maar niet meer naar
buiten. Door deze ‘hommelinsluiter’ kunnen de hommels op elk
moment van de dag opgesloten worden.

Gepatenteerd deksel met uitschuifbaar
ventilatiesysteem
De buitendoos omsluit zowel de nestkast als het voedingssysteem
en bestaat uit een vormvast, recycleerbaar golfkarton dat de
nestkast een perfecte bescherming biedt.
De nestkast is uitgerust met een speciaal ontwikkeld ventilatiesysteem dat bestaat uit een geïntegreerd en uitschuifbaar raster
aan de bovenzijde. Dit helpt de warmte- en vochtigheidsgraad
te regelen bij extreem warme omstandigheden. Hierdoor wordt
de activiteit en het broedproces in de nestkast bevorderd en kan
men sterfte reduceren.

Vliegopening en “Bee-lock”
hommelinsluiter

De nestbak
Deze herbergt het eigenlijke nest met broed (eieren, larven en
poppen). Het broed is bedekt met katoen die dienst doet als
nestwol! De nestbak is vervaardigd uit plastic en is voorzien van
verschillende ventilatieopeningen in zowel de wanden, het deksel
als onder het nest zelf. Deze openingen zorgen voor een ideale
verluchting en voorkomen elke vorm van condensatie.

Het voedingsgedeelte
Dit bevindt zich onder de nestbak en bevat ongeveer 2 kg Biogluc .
Deze hoeveelheid volstaat voor de volledige levensduur van de
kolonie. Dankzij de capillaire werking van het voedingssysteem
(lont, wiek) kunnen de hommels steeds onder perfect hygiënische
omstandigheden rechtstreeks vanuit de nestruimte Biogluc®
drinken. Door de constructie van het voedingssysteem is lekkage
trouwens onmogelijk, hierdoor voorkomt men problemen met
wespen, bijen en mieren.
Bovendien kan het voedingsniveau van buitenaf makkelijk
gecontroleerd worden.
®

De buitendoos
Omsluit de nestbak en het voedingsgedeelte. De buitendoos,
gemaakt van vormvast, gerecycleerd golfkarton en voorzien van
een vochtwerende deklaag, zorgt voor de perfecte bescherming
van het nest.
De nestkast is verder uitgerust met 2 vliegopeningen, die
met behulp van een eenvoudig schuifje kunnen geselecteerd
worden. De standaard-vliegopening laat de hommels toe naar
believen in en uit het nest te vliegen. Het tweede vlieggat is een

Elke nestkast telt twee vliegopeningen die door een eenvoudig
roterend schuifje kunnen worden geopend of gesloten. De
standaard vliegopening laat de hommels vrij in en uit de nestkast te
vliegen. De tweede vliegopening laat enkel eenrichtingsverkeer toe
en is voorzien van een schuin toelopend buisje met terugslagklepje.
Hierdoor kan de hommel wel naar binnen maar niet meer naar
buiten. Door de speciale structuur met verluchtingsgaten van het
schuin toelopend buisje blijven de broedgeur en het geluid van
de kolonie aanwezig waardoor de hommels sterk aangetrokken
blijven tot het nest. Dit is handig wanneer u de nest wilt afsluiten.
Dankzij de gemakkelijk te sluiten vliegopeningen kunnen de
hommels worden “ingesloten” op ieder moment van de dag.

Bestuiving voor productie
Een goede bestuiving is onmisbaar voor een optimale vruchtzetting
en productie. Vroeger vertrouwden tuinders, afhankelijk van het
gewas, op bijen, manuele bestuiving of plantengroeiregulatoren
(hormonen). Aan elk van deze technieken zijn nadelen verbonden:
1. Honingbijen werken matig ot niet in serres en tunnels. Ze
werken niet efficiënt bij lagere temperaturen (onder 15°C) of
bij bewolkt weer.
2. Manuele bestuiving is tijdrovend, saai en bemoeilijkt de
arbeidsorganisatie in de serre.
3. Behandeling met hormonen resulteert vaak in een lage kwaliteit
van de vruchten, zodat export van deze oogst niet mogelijk is
(zachte, misvormde en vaak zaadloze vruchten).

Voordelen bij het gebruik van
hommels
1. UITSTEKENDE BESTUIVERS, OOK IN MOEILIJKERE
OMSTANDIGHEDEN:
Hommels zijn actief bij lage temperaturen,
winderige condities en lage lichtintensiteiten
(bewolkt weer ). Biobest-hommels zijn uitstekend
geschikt voor bestuiving van zowel vroege als late
teelten, aangezien ze het hele jaar beschikbaar zijn.
2. POLYVALENTE WERKERS
Hommels zijn niet alleen prima in open lucht, ook
binnen in de serres en plastic tunnels verrichten ze
superieur werk.
3. AANZIENLIJKE ARBEIDSBESPARING
Hommels kunnen de manuele bestuiving en
hormonenbehandeling volledig vervangen, met
als resultaat minder fysieke inspanning en betere
arbeidsorganisatie.
4. HOGERE VRUCHTKWALITEIT EN OPBRENGST
In teelten zoals tomaat, paprika, aardbei, ...
resulteert de bestuiving met hommels in een hoge
productie van kwalitatief betere vruchten.

