
Föreningen Pink Lady® Europe har 
skapat programmet Bee Pink® för att 
sprida bra arbetssätt i syfte att bevara 
pollinatörerna i fruktodlingarna. För att 
säkerställa deras välbefinnande året runt 
är det avgörande att t.ex. plantera häckar, 
se till att det finns obrukade arealer och 
vattentäkter av hög kvalitet men också 
prioritera naturliga skyddsmetoder.

I samarbete med biodlare går det också 
att att ställa ut bikupor i fruktodlingarna 
för att stödja vildbina i deras arbete – och 
göra god honung!

Du kan också locka till dig våra omtyckta 
pollinatörer genom att göra ett litet 
insektshotell där de kan bygga bo och 
genom att plantera nektarrika växter..

Var med och bevara 
dem med Bee Pink®

Bland nyttoinsekterna finns de som är 
helt väsentliga, nämligen de pollinerande 
insekterna, t.ex. bina! 

Pollinatörerna, främst bin men också 
humlor, är avgörande för att tusentals 
frukter och grönsaker ska kunna odlas. 
I fruktodlingarna befruktar de 
äppelblommorna när de söker föda och ser 
till att de förvandlas till frukt. 

En bra pollinering garanterar en lyckad 
skörd.

Våra vänner
pollinatörerna

STEG

Rengör konservburken.

Kapa eventuellt stjälkarna/
bamburören så att de
är lika långa. Samla ihop dem och 
se till att de håller ihop
genom att vira tejp runt ändarna.

Täck plåtburken genom att linda 
den med ullgarn, minst ett 5 mm 
tjockt lager.
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Lägg modelleran (eller leran) i 
botten av konservburken.

Stick ned så många bamburör 
det går i botten av konservburken 
genom att trycka ned dem i leran.

Linda 2 snören runt ändarna på 
burken och knyt ihop dem med ett 
annat snöre.

DET HÄR BEHÖVER DU

•  Bamburör eller sugrör 
av kartong eller bambu.

• En stor konservburk. 

•  Ett garnnystan (helst i 
glada färger).

•  En boll av torr lera, 
modellera eller 
annan lera.

• Tejp.

• Snöre.

De här små skydden består av flera 
typer av material och former som 
lockar till sig nyttoinsekter genom 
att ge dem ett hem, och då främst 
pollinatörerna. 

Så här gör du ditt eget insektshotell.
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Insektshotell

Gör som våra producenter i 
Pink Lady®-odlingarna, ställ ditt
insektshotell på en solig plats, nära gräs
och/eller blommor. Vildbina kommer 
säker snabbt att flytta in!


