Gebruiksaanwijzing Knuffelbijen
Direct na ontvangst, van oktober tot mei:
-

Maak het pakket voorzichtig open
De knuffelbijen zijn in winterslaap en zitten in cocons
De cocons zitten in de koker en zijn gewassen
Behandel de koker met de cocons zorgvuldig

-

Bewaar de koker met de knuffelbijencocons achterin een
koelkast(3-5°C) of bij de buitentemperatuur. Als je de koker
bij de buitentemperatuur bewaard, zorg er dan voor dat
de bewaarplaats droog, beschermd en geventileerd is

-

Het is belangrijk dat de cocons koud worden bewaard
(Natuurlijk kan je ze aan vrienden laten zien, maar haal ze
dan niet langer dan enkele minuten uit de koelkast)

-

Let op: Wanneer je de koker bij de buitentemperatuur
bewaart dan plak je de koker met de cocons uiterlijk op 1
maart in het bijenhotel in je tuin. Zo voorkom je dat er bijen
uitkomen terwijl de koker nog dicht is
Ontvang je de koker met cocons na 1 april, plak ze dan
direct in het bijenhotel in je tuin

-

Vanaf 1 maart en uiterlijk 1 april:
-

-

-

Hang het bijenhotel op in je tuin, op een zonnige en
beschutte plek
Hang het bijenhotel op minimaal 1.5 meter hoogte
Er zit een gat in de achterkant van het bijenhotel zodat die
gemakkelijk aan een schroef of spijker kan worden
opgehangen
Neem nu de koker
De deksel met de kleine ronde sticker is de voorkant
De deksel met de twee ventilatiegaatjes is de achterkant
Op de koker zit een witte plakstrip
Verwijder de dunne bovenlaag van de plakstrip
Verwijder de sticker die op de deksel zit (als je met je vinger
even op de sticker duwt, komt de zijkant los). Onder de
sticker zit de uitgang voor de bijen
Plak de koker in de uitsparing onder het midden van het
bijenhotel, met de uitgang naar voren
Plak de koker zo diep mogelijk, zodat die beschermd ligt en
niet naar voren uitsteekt

-

Zodra het een tijdje lekker weer is, komen de bijen uit en
gaan ze in het bijenhotel wonen

-

Verwijder de koker nadat de bijen zijn uitgekomen. Doe dit
uiterlijk eind mei

