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Bestuivingsproeven 
met metselbijen
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Proefopzet

• 3 bedrijven (Meerssen, ‘t Goy, Cothen)

• Gradiënt van metselbijen in de boomgaard

• Honingbijen overal aanwezig
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Hoe werkt de gradiënt? 

Vrouwtjes cornuta Mannetjes cornuta Honingbijen

0    30    60    90   125 m
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Wat vliegt er aan bestuivers?
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Effect Rosse metselbij  |  Conference

3 meter 130 meter 250 meter

% initiële zetting 77.2 61.4 63.2

% zetting na junirui 27.7 15.1 20.4

Geoogste vruchten per cluster 2.1 1.0 1.1

Vruchtgewicht (g) 158 172 177

Opbrengst per cluster (g) 323 172 189

• In 2019 significant effect van metselbijen, behalve op vruchtgewicht

• Na de juni-rui een 2x zo hoge zetting

• 2x zoveel vruchten per cluster geoogst

• 1.7 – 1.8x zoveel opbrengst per cluster
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Effect Gehoornde metselbij  |  Sweet Sensation

3 meter 130 meter

% initiële zetting 18.4 9.8

% zetting na junirui 17.1 8.2

Geoogste vruchten per cluster 1.0 0.5

Vruchtgewicht (g) 301 331

Opbrengst per cluster (g) 301 149

Gemiddeld aantal bevruchte pitten per peer 2.3 1.3

• In 2020 significant effect van metselbijen

• 2x zo hoge initiële zetting

• 2x zo hoge opbrengst per cluster

• hoger aantal bevruchte pitten per peer



Nectarkroegen = extra food !
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Waarom nectarkroegen / drachtplanten?

• Mannetjes vliegen eerder dan vrouwtjes

• Ze vliegen soms al voor de bloei van het fruit

• Mannetjes verlaten het perceel als er lange tijd geen voedsel is

• Geen mannetjes = geen bevruchte  / zich voortplantende vrouwtjes
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Drachtplanten (1)

Top 4:  Longkruid, Blauwe druifjes, Sterhyacinth en Wildemanskruid
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Drachtplanten (2)

Top 5:  Longkruid, Klein hoefblad, Hondsdraf, Speenkruid, Grote ereprijs
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Welke plantensoorten nog meer?

Aandeel appel / peer / prunus varieert

• Paardenbloem

• Blauwe druifjes

• Sterhyacinth

• Wilg

• Berk

• Haagbeuk

• Hazelaar

• Paardenkastanje

• Walnoot

• Eik (Rosse metselbij)



Timing !
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Timing is cruciaal voor succes

• Vuistregel: 1 week voor de bloei de cocons in de boomgaard

• Bloei is echter niet altijd goed voorspelbaar

• Buffer = drachtplanten

• (Luxe) buffer bij voldoende bijen = in 2x uitzetten
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Twee verschillende bijensoorten

Sweet Sensation, 2020

• 2 april cocons uit de koeling

• 3 april cocons in de boomgaard

• 8 april begin bloei

• 22 april einde bloei
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Resultaat 2 bijensoorten tegelijk uitzetten

Gehoornde metselbij                                                           Rosse metselbij

• Rood = AvW |  Blauw = TV

• Effen = uitgekomen  |  Gestreept = niet uitgekomen tijdens bloei

• 89-93% Gehoornde metselbij vliegt tijdens bloei

• 62% mannetjes en 15% vrouwtjes Rosse metselbij vliegt tijdens bloei

♀
♀

♀

♀

♂

♂
♂

♂
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Cocons van 2 soorten metselbijen scheiden



Tips & Tricks
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Tips & Tricks

• Goede timing van uitzetten

• Vroegbloeiende ‘nectarkroeg’ in boomgaard voor mannetjes

• Gezonde cocons, met weinig parasieten

• Melkpakken op tijd weghalen als metselbijen uitgevlogen zijn

• Hoeveelheid bijen afgestemd op de bestuivingsvraag

• Tussen half september en half oktober inwinteren van de bijen

• Cocons van Gehoornde en Rosse metselbijen niet mixen

• Mannetjes en vrouwtjes van Rosse metselbij apart voorverwarmen

En nog veel meer…. > zie Brochure !!
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Dank voor jullie aandacht ! Vragen?

w.cuijpers@louisbolk.nl

g.brouwer@delphy.nl

mailto:w.cuijpers@louisbolk.nl
mailto:g.brouwer@delphy.nl

