WAT IS HONING?
N e c ta r

e n h o n i n g d a u w : g r o n d s t o f f e n va n h o n i n g

Goede bijenplanten scheiden overvloedig nectar af. Met hun zuigtong verzamelen honingbijen nectar, die langs
nectarklieren in de bloembodem vrijkomt. Nectar is een zoete vloeistof waarbij het watergehalte, afhankelijk van de
plantensoort en van uitwendige factoren, kan oplopen tot meer dan 80%. De voornaamste bestanddelen zijn de
suikers fructose (vruchtensuiker), glucose (druivensuiker) en sucrose (bietsuiker). Naast kleine hoeveelheden andere
suikers kunnen er nog o.a. organische zuren, vluchtige oliën, eiwitten, enzymen, en alkaloïden in aangetroffen worden. Bij sommige plantensoorten bevinden de nectariën zich buiten de bloemen: extraflorale nectariën, die nectar
produceren met een hogere suikerconcentratie. Naalden en bladeren van sommige bomen en planten zijn vaak volledig bedekt met een zoet sap, honingdauw, een rijkelijke voedselbron voor de bijen.
Blad- en schorsluizen boren met hun zuigsnuit in het plantenweefsel en onttrekken plantensap, dat rijk is aan koolhydraten, maar arm aan eiwitten en vetten.
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Aan de opgezogen nectar voegen de spijsverteringklieren stoffen toe waardoor meervoudige suikers omgezet worden tot sneller opneembare enkelvoudige. Bij het binnenkomen van het bijennest wordt de nectar uit de honigmaag doorgegeven en worden opnieuw enzymen toegevoegd. Bij iedere overdracht wordt het product ingedikt en
steeds meer verrijkt met klierstoffen van de bijen (o.a. invertase). Zeer dunne nectar komt in de vorm van een druppeltje uit de mond en een tijdje tussen de monddelen en de tong vastgehouden, om het sap vervolgens weer naar
binnen te zuigen. De nectar wordt op deze manier verder ingedikt. Men neemt immers aan dat 2 tot 3 kg nectar 1
kg honing opleveren. In de honingcellen verdampt het overtollige water uit de nectar tot minden dan 21%. Deze
nectar wordt nu honing genoemd. Omdat honing water aantrekt wordt elke gevulde cel in de honingraat met een
wasdekseltje afgesloten.
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