
BOER & BIJ
 Een bijzondere saùmenwerking!



Oma, wat doet die meneer 
met die gekke hoed daar?

Dat is een imker, 
en in die dozen 

wonen er bijen!

dag nico, kom je 
kijken hoe de bijen 

mij helpen?

Hoezo?

De bijen helpen me 
bij de bestuiving van 

mijn gewassen.

En ik dacht altijd dat 
bijen en landbouw niet 

samen gingen.

jawel 
hoor!



Als landbouwer kan je heel wat dingen 
doen om de bijen te beschermen. 

Ik gebruik zo weinig mogelijk 
gewasbeschermingsmiddelen.

Ik kies mijn rassen uit zodat 
ze minder gevoelig zijn voor 
ziektes en plagen. Bovendien 
voorkom ik heel wat ziektes 

door mijn gewassen elk jaar 
een andere plaats te geven.hoe doe 

je dat 
dan?

Kijk oma, al die 
mooie bloemen! 

in mijn bermen staan  
bloeiende kruiden en 
waar mogelijk zaai ik 

zelf bloemen in. dat lokt 
natuurlijke vijanden van 

schadelijke insecten zodat 
ik minder moet bespuiten.

de bloemen zorgen ook voor extra 
voedsel voor de bijen. en van de nectar 

van de bloemen maken ze dan honing.

maar moet je dan nooit 
gewasbeschermingsmiddelen 

gebruiken?

Jawel, maar enkel als het niet anders kan. 
Ik volg verschillende waarschuwings-
systemen op die aangeven wanneer het 

echt nodig is ze te gebruiken.

En indien     
mogelijk 
gebruik ik 

selectieve 
middelen, 
die enkel 
de scha-
delijke 
insecten 

aanpakken.

Maar 
worden 
de bijen 
daar niet 
ziek van!?

dat probeer ik zoveel mogelijk te 
vermijden, ik spuit enkel ‘s avonds 
als de bijen niet vliegen. ik bespuit 

ook geen bloeiende gewassen.

Dat is fijn om te horen, 
vind je ook niet nico?

ja oma.
mmm ...
lekker!



en niet enkel honing-
bijen profiteren van 
deze aanpak, maar 

ook wilde bijen zoals 
metselbijen.

metselbijen... !?

Dat zijn wilde bijen die hun nest in kleine 
gaatjes maken die ze in de winter afsluiten. 

wist je dat er eigenlijk meer dan 300 soor-
ten wilde bijen bestaan. die zorgen zowel 
voor de bestuiving van landbouwgewassen 

als van bloemen in de natuur.

Waaw! dat 
zijn er wel 
heel veel!

en die kunnen met de 
juiste aanpak allemaal 

geholpen worden!
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Wil jij ons ook helpen,
hou dan de principes van IPM * 

in je achterhoofd.

-  Gebruik preventieve maatregelen.      
 Probeer plagen te vermijden 
 voor ze optreden.

-  Stimuleer natuurlijke vijanden 
 van schadelijke insecten.

-  Observeren helpt je te beslissen
 of behandelen nodig is.

-  Hou rekening met schadedrempels. 
 Soms is een plaag economisch   
 aanvaardbaar tot een bepaald   
 niveau.

-  Als je toch gewasbeschermings-       
 middelen gebruikt, gebruik ze dan  
 op een correcte manier.

*  IPM: Integrated Pest Management 
 (geïntegreerde gewasbescherming).


