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BOMBUS TERRESTRIS (AARDHOMMEL) 
 
Hommels (bombus terrestris) zijn een uniek alternatief voor handmatige bestuiving. Diverse voordelen 
zijn met de ontwikkeling van natuurlijke bestuiving ontstaan waaronder, arbeidsbesparing, 
productieverhoging en kwaliteitsverbetering.  
 
Levenscyclus en werkzaamheid 
 
De hommelkoningin komt na een periode van rust uit de grond en gaat op zoek naar voedsel. 
Tegelijkertijd zoekt zij een geschikte nestplaats om een volk te stichten. In het begin legt zij enkele eitjes. 
Dit broed verzorgt zij met stuifmeel en nectar die zij alleen verzamelt. De eitjes worden larven en na 
enige tijd verpoppen deze, hieruit komen de jonge werksters. De koningin blijft nu op in het nest en 
neemt de ei leg voor haar rekening. De werksters gaan nu het broed verzorgen. Om dit te kunnen doen 
moeten zij stuifmeel en nectar verzamelen. Wat als resultaat het bestuiven van de bloemen geeft. Een 
hommelvolk wordt uitgeleverd met 60 – 80 werksters en groeit uit tot een volk met 150 - 450 werksters. 
Hierna worden er nieuwe hommelkoninginnen en darren geboren. De bestuivingsactiviteit van het volk 
neemt dan langzaam af. De oude hommelkoningin stopt met het leggen van eitjes en sterft na enige tijd. 
De jonge hommelkoninginnen en darren gaan paren, waarna de bevruchte hommelkoninginnen weer 
een geschikt plaatsje in de grond zoeken om te rusten, wachtend op het nieuwe seizoen. 
 
Nestbox 
 
De nestbox is exclusief ontwikkeld en opgebouwd uit milieuvriendelijke componenten. De binnen- en 
buitenafmetingen zijn zodanig dat het hommelvolk zich prima kan ontwikkelen, er voor de gehele 
bestuivingstijd voldoende voeding aanwezig is en de doos goed handelbaar is. Dankzij de doordachte 
constructie vindt ook een optimale ventilatie plaats wat de levensduur van het volk ten goede komt. 
 

 
 
Voeding 
 
Aangezien sommige bloemen van gewassen (onder andere tomaat) geen nectar (suikers) produceren 
wordt met de hommelvolken de benodigde voeding in de vorm van speciaal gefabriceerde suikerstoffen 
meegegeven. Deze kant en klare voedingsoplossing (suikerwater) is genoeg voor de gehele 
bestuivingsperiode van het hommelvolk. 
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Gebruiksaanwijzing 
 

• Controleer de nestbox bij ontvangst voor gebruik op beschadigingen die er toe kunnen leiden dat 
de hommels ontsnappen of dat er suikerwater lekt.  

• Plaats het hommelvolk zo spoedig mogelijk in de buurt van de te bestuiven planten, maar niet ín 
een hobbyserre/kas omdat hier de oppervlakte te klein is en over bevlieging voor schade aan de 
planten kan zorgen.  

• Plaats het hommelvolk op een horizontaal draagvlak (indien de nestbox schuin staat/hangt kan 
het suikerwater gaan lekken).  

• Plaats het hommelvolk met de vliegopening naar het oosten, maar niet in de volle zon.  

• Bescherm het hommelvolk tegen hevige regen.  

• Laat het hommelvolk na plaatsing minimaal een half uur rusten voordat u het schuifje openzet.  

• Zorg dat mieren de nestbox niet kunnen bereiken, door met vet of insectenlijm een barrière aan 
te brengen en contact tussen plantendelen en de nestkast te vermijden. 

• Als bestuivingsactiviteit gedurende langere periode gewenst is, dienen er regelmatig nieuwe 
nestboxen te worden geplaatst. 

 
Klimaatomstandigheden 
 
Hommels werken optimaal bij een omgevingstemperatuur van 17-28°C. 
 
Neveneffecten 
 
Er zijn twee vlieggaten in de nestbox. Eén daarvan biedt een voorziening, waardoor de hommels wel 
naar binnen kunnen, maar niet meer naar buiten vliegen. Door het andere vlieggat is vliegverkeer in 
beide richtingen mogelijk. Dit systeem maakt het mogelijk om op elk gewenst moment de hommels snel 
in de nestbox te krijgen, als dit vanwege een gewasbespuiting nodig is. Sluit hiertoe het vlieggat voor 
tweerichtingsverkeer. Alle hommels zullen binnen 1 uur terug in de nestbox zijn.  
 

 
 
Voorzorgsmaatregelen 
 
Hommels kunnen worden aangetrokken door bepaalde kleur- en geurstoffen, blauwe kleding, 
aftershave, make-up e.d. Hommels zijn niet agressief en ze steken zelden. Een opgelopen hommelsteek 
zal in de meeste gevallen slechts leiden tot een plaatselijke zwelling en jeuk. Dit is niet alarmerend! 
Azaron (bij de drogist verkrijgbaar) vermindert de pijn of jeuk. Sommige mensen echter ontwikkelen bij 
de tweede of een latere keer dat ze gestoken worden een overgevoeligheidsreactie. Dit leidt 
bijvoorbeeld tot jeuk op andere plaatsen dan waar men gestoken is of over het gehele lichaam, tot 
roodheid, blaartjes, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid, niezen, prikkeling in de neus, keel of aan 
de ogen. In dergelijke gevallen direct een dokter raadplegen. 

mailto:info@biopol.nl
http://www.biopol.nl/

