
Hommelpot
Gebruiksaanwijzing

Hommels zijn ijverige, dikke en ronde insecten met een vachtje.
De geel-oranje banden op de rug zijn feller gekleurd dan bij
bijen. De antennes van een hommel zijn onbehaard en lang.
Overal waar bloemen groeien zie je hommels, ze zijn zeer
nuttig voor de bestuiving van vele plantensoorten. 
De Hommelpot ziet eruit als een grote theepot zonder oor en
met een naar beneden wijzende tuit. Zet de Hommelpot op een
schaduwrijke plek in een rustig hoekje van de tuin. Druk de pot
stevig in de grond. Om de hommels in de pot te lokken en te
behouden kun je er een klein bakje suikerwater inzetten. In de
pot moet nu nestmateriaal komen: mos, stukjes dor gras, wat
rotte blaadjes... een handjevol is al voldoende. 
De ultieme truc is om het materiaal te gebruiken van een oud
muizennest (als je die ergens weet te vinden), stop dat in de
Hommelpot, je hebt grote kans dat ze daar op af komen. 
De muizengeur schijnt de hommels extra aan te trekken.
Normaal maken ze namelijk bij de nestbouw ook graag gebruik
van een verlaten muizenhol. Zelfs wat zaagsel uit de muizen- of
hamsterkooi is al geschikt. Door het kijkglaasje onder de deksel
kun je zien of de pot bewoond is. In het vroege voorjaar zie je
de hommel-koningin al op zoek gaan naar een plek om te
nestelen. Vooral de koninginnen van de aardhommel, Bombus
terrestris, maken graag gebruik van de Hommelpot. Ze legt een
aantal eieren in het nest en na 4 dagen komen de eitjes uit. 
De moeder stopt haar larfkinderen vol met stuifmeel en nectar.
Als de larven dik genoeg zijn stoppen ze met eten en gaan zich
verpoppen. Na 2 tot 3 weken komen er jonge hommeltjes uit de
cocon. In het najaar sterft de hele kolonie uit, behalve de jonge
koninginnen die graven zich in en houden een winterslaap.
De hommelpot is gemaakt van roodbakkende klei en is
vorstbestendig! Veel plezier ermee...

Vreeken’s Zaden, Dordrecht


