
A associação Pink Lady® Europe criou 
o programa Bee Pink® para divulgar boas 
práticas com o objectivo de preservar os 
polinizadores nos pomares. Por exemplo, 
com a plantação de sebes, a presença de 
terrenos em pousio e pontos de água de 
qualidade, mas também dando prioridade 
aos métodos de protecção natural 
essenciais para assegurar o bem-estar 
deles durante todo o ano.

Em parceria com os apicultores, as 
colmeias também podem ser introduzidas 
nos pomares para apoiar o trabalho das 
abelhas selvagens ... e fazer bom mel!

Também pode atrair os nossos amados 
polinizadores, fazendo um pequeno 
refúgios de nidificação fazendo um 
pequeno abrigo de nidificação e 
instalando plantas ricas em pólen.

Vamos cuidar delas 
com Bee Pink®

Entre os insectos auxiliares, há alguns 
que são essenciais, este é o caso dos 
polinizadores, tais como as abelhas! 

Os polinizadores, especialmente as 
abelhas, mas também os abelhões, 
são essenciais  para o cultivo de milhares 
de frutas e legumes. Nos pomares, 
eles polinizam as flores de maçã e 
transformam-nas em frutos.

Uma boa polinização garante uma 
colheita bem sucedida.

Os nossos amigos
os polinizadores

INSTRUÇÕES

Limpar a lata.

Se for necessário, cortar as 
palhas para terem o mesmo 
tamanho. Colocá-las juntas 
e colar com fita adesiva nas 
extremidades.

Cobrir a lata embrulhando-a com 
fio de lã, a uma espessura de pelo 
menos 5mm.
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Colocar o barro ou a lama no 
fundo da lata.

Colocar o maior número possível de 
palhas de bambu no fundo da lata, 
empurrando-as no barro.

Envolver 2 pedaços de corda à 
volta das extremidades da lata 
e amarrar tudo junto com outro 
pedaço de corda.

MATERIAL NECESSÁRIO

•  Palhas de cartão ou 
palhinhas de bambu.

• Uma lata grande. 

•  Uma bola de lã (de 
preferência de cor 
brilhante).

•  Uma bola de barro seco 
ou de lama.

• Fita adesiva.

• Corda.

Estes pequenos refúgios feitos de 
vários tipos de materiais e formas 
atraem os insectos úteis, fornecendo-
lhes um lar e, em particular, aos 
polinizadores. 

Como fazer o seu próprio hotel de 
insectos?

D . I . Y

Hotel
de inseto

Como os nossos produtores nos 
pomares da Pink Lady®, coloque o 
seu hotel de insectos num local com sol, 
perto da relva e/ou das flores. 
As abelhas selvagens deverão em breve 
fixar residência lá! 


