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Biopolin® trekt Honingbijen
aan voor betere

bloembestuiving.



Biopolin® bevat een mix van natuurlijke 
stoffen die een zeer sterke aantrekkende 

werking op honingbijen hebben.



Bloemen behandeld met Biopolin®

worden vaker bezocht door 
honingbijen. Dit leidt tot betere 

bestuiving, met als resultaat…



HOGERE 
KWANTITEIT EN 

KWALITEIT!



Aanbevolen voor gebruik in:
• fruitbomen en bessen
• groente
• koolzaad



Wat is het belangrijke voordeel in de 
formulering van Biopolin®

in vergelijking met conventionele bijen-
aantrekkende producten?

?



De geavanceerde lokstofformulering
technologie– SLOW RELEASE TECHNOLOGY™

Gecontroleerde vrijgave!
Uitgebreid aantrekkingseffect!



The formule van “Biopolin” is gebaseerd
op micro-inkapseling technologie (CS).

De lokstoffen zijn ingesloten in microcapsules met polymeren 
omhulling. Na het aanbrengen worden de stoffen geleidelijk 

afgegeven, waardoor de activiteit wordt verlengd.



Gebruiks-
aanwijzing



Het product dient 
eenmalig aangebracht te 
worden:
• aan het begin van de 

bloeiperiode
• op zijn laatst, kort voor de 

volle bloei



Koolzaad

Toepassing:

1. Spuiten van het gehele veldoppervlak met 
Biopolin: 0,75 - 1 L / ha

2. Gedeeltelijk spuiten - iedere 4e of 5e regel met
Biopolin: 1 % * 

(* ongeveer 25 - 30% van het totale veldoppervlak moet worden bespoten)



Optie 1

Gehele veldoppervlak is behandeld



ongeveer 25 - 30% 
van het totale 
veldoppervlak moet 
worden bespoten

Gedeeltelijke bespuiting met
Biopolin®

Optie 2



Fruitbomen, bessen, groente

Aanbevolen dosering: 2,0 L / ha.

Spuitvolume per ha: 500 - 750 L
Spuit het hele gewasoppervlak.



Breng de behandeling 's morgens aan 
met warm, regenvrij weer.

Opnieuw aanbrengen is nodig wanneer er 
veel regen (ca. 20 mm) valt na de eerste 

toepassing of in geval van een aanzienlijk 
langdurige bloeiperiode.



Veldproeven



Dolne, Polen, 2014
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DAGEN NA TOEPASSING

%-toename t.o.v. onbehandeld

De toename van het aantal honingbij-
bezoeken bij blauwebessenbloemen als 
gevolg van Biopolin®toepassing
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BIOPOLIN: 2 L / ha                                                                  Toepassing: begin van bloeiperiode
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Het effect van Biopolin® behandeling
op blauwe bessenproductie

Opbrengst ton / ha

Onbehandeld Biopolin®

15,7
17,9



Peer – vruchtzettingspercentage

Aantal vruchten als percentage van totale bloesems

% vruchtzetting

Onbehandeld Biopolin® Onbehandeld Biopolin®

Conference Xenia

BIOPOLIN: 2 L / ha                                                                  
Toepassing: begin van bloeiperiode
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Onbehandeld Biopolin® Onbehandeld Biopolin®

Conference Xenia

Opbrengst ton / ha

Het effect van Biopolin® 
behandeling op productie

BIOPOLIN: 2 L / ha                                                                  
Toepassing: begin van bloeiperiod
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Het effect van Biopolin op kruisbesproductie

Opbrengst ton / ha

Onbehandeld BIOPOLIN Onbehandeld BIOPOLIN

Invicta Bialy Triumf

9,1
10,2

7,4 8,2

Veldtest, Polen, 2016



Onbehandeld BIOPOLIN 2 l / ha

Opbrengst ton / ha

Het effect van Biopolin op kersenproductie

AGRODONT EXPERIMENT, Hongarije, 2016.

14,6
16,1
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