Information om Tripol – Humlor för friland.
1 Tripol (= trippel) innehåller 3 humlekolonier i en väderbeständig låda. Trippeln/Tripol ska EJ
delas.
Vi beställer humlorna på måndagar före lunch. Då har vi dem hos oss följande tisdag och skickar dem
vidare samma dag. Om det infaller helgdagar i Holland mellan ordinarie beställningstid och den dag
de skickar humlorna från Holland så förlängs led-tiden med lika många dagar. Så en dryg veckas
framförhållning behöver vi innan du vill ha dem hemma. I grödor med mycket kort blomning är det
bättre att du får hem dem någon-några dagar före blom än att du väntar tills blomningen redan har
börjat innan du får hem dem. Humlorna klarar några dagar och de flyger längre sträckor om det inte
finns pollen i närområdet. Men när grödan de står i sedan börjar blomma så håller de sig i fältet.
(Undantag för jordgubbar som bör ha ca 10% blomning när man sätter ut humlorna)
Humlorna levereras i ett utvecklingsstadium lite före fullt utvecklat, så det byggs upp till fler humlor
och större pollineringskapacitet under den första veckan hos dig.
Lite info vad gäller placering av tripplarna: När en humla lämnar boet för att samla pollen flyger den i
regel 150-200 meter innan den vänder och börjar samla pollen på väg tillbaka till boet. Detta innebär
att det bästa är att sprida ut tripplarna med ca 150 meters mellanrum så man får en jämn pollinering
på hela ytan. För att skydda trippellådan från vatten/fukt underifrån och diverse smådjur bör du sätta
något under trippeln så den kommer upp en liten bit. Det kan vara ett par tegelstenar eller en lastpall
eller dylikt. Det är också bra med någon typ av skugga och om du har räv och grävling i området
något skydd mot dem. De är nämligen intresserade av sockerlösningen som finns i botten. Många
använder t ex storlådor i trä som de ställer upp och ner över trippeln. En trippel har måtten 29 x 80
cm. Höjd 21 cm.
När det gäller användning av bekämpningsmedel så ska man behandla på natten när humlorna inte
flyger i fältet. Att tänka på är att eftersom humlornas samhällen är placerade mitt i odlingen är det
bra om man kan undvika att tripplarna träffas av sprutvätskan. Beroende på vilket preparat man
använder kan det också vara lämpligt att flytta bona från odlingen då man sprutar. Det finns också
medel som är olämpliga att använda tillsammans med humlor över huvud taget. Om du ska flytta
bona av någon anledning ska du först samla in humlorna. Det gör du genom att ställa luckan så att
endast ett hål är öppet. Genom det kan de bara flyga in, inte ut. Låt det stå så en halv dag och stäng
sedan helt innan du flyttar boet. När du sedan sätter tillbaka det är det viktigt att det står på precis
samma plats och med öppningarna i samma väderstreck som innan.

En trippel placerad i en tunnel med körsbär. Vid denna svala årstid kan man klara sig utan skuggning,
men har man grävling i området bör trippeln skyddas mot dem enligt anvisning ovan.

