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Zolang het niet vriest is het nog tijd om bollen en knollen
te planten van voorjaarsbloeiers, denk aan : crocussen en hyacinten.

Denk ook aan :
Meedoen aan het teerfeest, betalen vóór 6 december

Het lidgeld voor 2015 voldoen graag vóór 30 november



Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating.
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LIDGELDEN VOOR 2015
=====================

De lidgelden voor 2015 blijven dezelfde als in 2014, zowel voor de 
A-leden als de B-leden. Toch is er een nieuwtje. Indien je Het Ros Bieke 
niet per post in de brievenbus wilt ontvangen maar op de website wilt 
lezen dan is het lidgeld 5 euro goedkoper. 
Dus:

30 euro voor een A-lid met Het Ros Bieke – 25 euro voor een A-
lid zonder Het Ros Bieke

10 euro voor een B-lid met Het Ros Bieke – 5 euro voor een B-
lid zonder Het Ros Bieke

In Nederland wonende leden: 35 euro voor een A-lid met Het 
Ros Bieke, 30 euro zonder.

De lidgelden dienen uiterlijk op 23 november betaald te worden op het 
rekeningnummer
BE24 9731 1250 1038 van de Rosse Bie.
Leden die hun lidgeld laattijdig betalen, lopen het risico dat het 
maandblad van de KonVib en eventueel Het Ros Bieke niet tijdig zal 
kunnen bezorgd worden.

 Nieuws

Bacteriën gevonden in bijen tonen 
potentieel als een alternatief voor antibiotica

door : Fiona MacDonald
Woensdag, 10 September 2014

Wetenschappers hebben aangetoond dat een unieke groep van bacteriën 
gevonden in de maag van honingbijen antibiotica-resistente bacteriën in 
labratoriumomstandigheden kunnen bestrijden.

Resistentie tegen antibiotica is een steeds ernstiger probleem zeker in de 
westerse wereld, en in april van dit jaar, verklaarde de Wereldgezondheids-
organisatie dat het een grote bedreiging voor de volksgezondheid is. 

Eeuwenlang hebben mensen ruwe honing gebruikt om te helpen bij de 
bestrijding van infecties, maar wetenschappers hebben echter gezocht om er 
achter te komen wat de honing haar antimicrobiële eigenschappen zou 
kunnen geven.
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Een team van onderzoekers aan de Universiteit van Lund in Zweden heeft 
onlangs een bepaalde groep van 13 melkzuurbacteriën gevonden die 
voorkomen in de honingmaag van bijen, en ook in verse honing. Deze 
bacteriën hebben een indrukwekkende mogelijkheid om ziekteverwekkers te 
bestrijden. De honingmaag is een van de twee magen van de honingbij, hierin 
kunnen de werksterbijen de opgezogen nectar opslaan.
In deze honingmaag worden door levende bacteriën een aantal actieve en 
microbiële samenstellingen gevormd, zoals waterstofperoxide, vetzuren en 
andere stoffen, die schadelijke bacteriën kunnen doden – Men is van mening  
dat deze stoffen de honingbijkolonie tegen uitsterven beschermt. Helaas, zijn 
deze laboratorium proeven uitgevoerd met honing die men in de handel kan 
kopen, de onderzoekers echter geloven dat die toch kan gebruikt worden om 
de beoogde behandeling die de antibiotische weerstand zal opwekken te 
helpen aantonen.

Het onderzoeksteam heeft de honingbijbacteriën getest in het laboratorium 
tegen pathogene stammen die ernstige infecties bij de mens kunnen 
veroorzaken, waaronder de methicillineresistente, Staphylococcus aureus 
(MRSA), die tot fatale infecties kan leiden. De indrukwekkende resultaten 
hiervan werden gepubliceerd in de International “Wound Journal”.

De wetenschappers hebben ook hun product , LAB genoemd, gemengd met 
honing en zo direct op paarden toegepast die wonden hadden,die resistentie 
vertoonden tegen de meeste behandelingen hadden. Na het gebruik van de 
stof met honingbijbacteriën, steeg het aantal geheelde wonden.

Tot nu toe werd de honingbijbacterie alleen getest tegen menselijke 
pathogenen in het laboratorium, zodat we niet weten of de behandeling ook 
effectief zal blijken op menselijke wonden. De resultaten lijken echter veel 
belovend.

De onderzoekersgroep heeft in een persbericht verklaard dat ze geloven dat 
hun product zo krachtig is omdat het een breed scala van stoffen bevat, die 
allen reageren tegen pathogene oorzaken.

"Antibiotica zijn meestal werkzame stoffen, effectief tegen slechts een smal 
spectrum van bacteriën," zei Tobias Olofsson, de hoofdauteur van de studie, in
een persbericht.
"Wanneer je deze 13 melkzuurbacteriën levend gebruikt dan produceren ze de
juiste soort van antimicrobiële verbindingen die nodig zijn , afhankelijk van de 
dreiging. Dit proces lijkt goed te hebben gewerkt gedurende miljoenen jaren 
om bijen gezond te houden en om de honing tegen allerlei schadelijke micro-
organismen te beschermen. Echter, de honing die men koopt in de handel 
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bevat tegenwoordig geen levende melkzuur bacteriën meer, en heeft veel van 
haar unieke eigenschappen verloren,” voegde hij eraan toe.

De onderzoekers gaan nu klinische proeven doen bij de mens om te zien of 
hun product “LAB” kan helpen bij de behandeling van antibiotica-resistente 
infecties. In tussentijd kunnen ze beginnen met verse, onverwerkte honing op 
te slaan.

! ! !   O o k   n i e t   v e r g e t e n   ! ! !

23 november : 21ste AVIB-imkersdag te Lichtaart 
Op zondag 23 november wordt naar jaarlijkse traditie De AVIB-imkersdag 
georganiseerd. Dit jaar wordt het naar aanleiding van 20 jaar AVIB een 
speciale editie. Dr. J.A. Coby van Dooremalen van de Universiteit Wageningen
heeft toegezegd een voordracht te verzorgen met als thema : ‘weinig varroa 
en voldoende dracht’. 

U bent allen van harte welkom in Lichtaart vanaf 13.30 u. 

Verzekering 

Ale leden van AVIB zijn via KONVIB verzekerd voor ongelukken met bijen. 
Voor alle vragen of bij problemen kan u zich rechtstreeks richten tot : 

Gilbert Walraet, St.-Martinusstraat 51, 9790 Wortegem-Petegem.
Tel. 055-31.42.46 of e-mail naar : walraet.neyt@skynet.be 
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Goede raad van mijn vriend Arthème

Een goeie raad op het juiste moment.

 
Je kan het eens proberen en…je bevindingen dbekendmaken.
*Wespen vallen aan, hommels niet, bijen soms indien ze gekneld worden.

Goed om Weten !

Voor al diegenen die in hun tuin werken, of zelfs in de keuken of bij het buiten 
zetten van de vuilzakken of eender wat doen in de buitenlucht...
dit is een zeer interessant weetje.

“  Hou steeds een stukje van 5, 2 of 1 ct in de buurt. “

Enkele weken geleden, werd ik gestoken door een wesp bij het werken in de 
tuin. M’n arm zwol onmiddellijk op en ik ging bij de arts. In het ziekenhuis 
kreeg ik een zalf en een antihistaminicum. De dag nadien was de zwelling nog
toegenomen en ik besloot om toch nog eens bij de huisarts langs te gaan. De 
arm was ontstoken en ik moest antibiotica nemen.
De arts gaf me wel een goede raad: “de volgende keer dat je gestoken wordt, 
leg dan een stukje van 5, 2 of 1 ct gedurende 15 minuten op de steekwonde.” 

Later werd m’n nicht gestoken door 2 wespen. Ook bij haar trad een zwelling 
op. Ik heb dan een muntje op haar arm gelegd gedurende 15 min. De 
volgende morgen, was er geen spoor meer van de steek te zien. Ik dacht dat 
zij waarschijnlijk niet allergisch zou zujn voor wespensteken”. 
Tot ik zelf weer gestoken werd op de hand door een hommel. Mijn eerste 
reactie was weer een bezoek aan mijn huisarts. Toch wilde ik eerst het 
middeltje van de huisarts zelf eens uitproberen. 
Ik legde direct gedurende een 15 minuten een muntstukje op de plaatsen van 
de verschillende steken. De volgende morgen kon ik m’n ogen niet geloven. 
Je zag zelf de wondjes praktisch niet meer; geen roodheid, geen zwelling, 
fantastisch.
Wil je ook de anderen deze eenvoudige oplossing doorgeven. Hou dus die
kleine muntjes maar bij de hand. Ze hebben toch nog hun nut !! 
De arts meldde me, toen ik later bij een volgend bezoek, mijn wedervaren
vertelde; dat het koper in het muntje het gif van zo’n steek neutraliseert.
Spaar je kinderen, kleinkinderen, familie, kennissen en vrienden die nare
problemen en geef deze informatie verder door.
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vvvvvvvvvvvvvvvv

Het bijtje zo teer en klein
Heeft een angel vol venijn
Vvvvvvvvvvvvvvvv

Gezegde : Laat je niet misleiden door het uiterlijk van iemand

Bij op Reseda odorata
nectar 2
pollen 5
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T E   N O T E R E N
================

DONDERDAG 13 november 2014 TE 19.30 UUR IN DE CAFETARIA  
van de Heischuur - Schuurhoven 2 te Oud-Turnhout.  

Op deze laatste echte ledenvergadering van dit jaar 2014 staat een interessant 
onderwerp op het programma  : “Biologisch / natuurlijk imkeren”.
De voordrachtgever is Dhr. Geert Groessens.

VRIJDAG 12 december 2014 TE 19.00 UUR IN DE CAFETARIA  
van de Heischuur - Schuurhoven 2 te Oud-Turnhout.  

In de laatste maand van het jaar viert “De rosse Bie” Sint Ambrosius de patroon 
van de imkers bij middel van hun teerfeest.
Zoals de vorige jaren willen we er ook dit jaar weer een gezellige 
bijeenkomst van maken met een lekker eetmaal. Alle leden, met hun 
partners, worden dan ook van harte uitgenodigd om mee te komen vieren. 
De jaarlijkse bingo zal ook weer van de partij zijn,
Het inschrijvingsgeld hiervoor bedraagt € 26 per persoon,
 aperitief en drank à volonté en ook de bingo is inbegrepen.
Er is ook een mogelijkheid om een vegetarisch menu te kiezen

Gelieve het verschuldigde bedrag te storten op de rekening van De Rosse bie, 
vóór 6 december 2014, met in de mededeling de duidelijke vermelding  met het
aantal personen die de menu nemen en het aantal die de vegetarische 
mogelijkheid vrkiezen. Bijvoorbeeld: Teerfeest 1 x M, 1 x V.

-------------------------
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Tip:
Om het niet te vergeten,

Noteer op uw kalender 
en / of agenda.



Datum Activiteiten : eind 2014 – begin 2015
do 13 nov 14 Ledenvergadering : Biologisch imkeren

vr 12 dec 14 Teerfeest

di 6 jan 15 Bestuursvergadering

do 8 jan 15 Ledenvergadering : Nosema onderzoek

do 12 feb 15 Statutaire ledenvergadering + Azijn maken met honing

do 5 mrt 15 Bestuursvergadering

zo 29 mrt 15 Bijenmarkt en plantenruil

do 9 apr 15 Ledenvergadering : Bio-dynamisch imkeren

do 7 mei 15 Bestuursvergadering

do 14 mei 15 Ledenvergadering : Insecticiden / bijen

do 11 jun 15 Ledenvergadering : Oogst en gebruik van propolis

MENU
Teerfeest 12 – 12 – 2014

Aperitief

 Carpaccio van runderhaas,
Italiaanse kaasschilfers en rucolasla,

Balsamico, olijfolie en geroosterde pijnboompiten
met

tafelbroodje en hoeveboter

 Varkenshaasje met peperroomsaus,
warme seizoensgroenten

en verse aardappelkroketjes

 Vanilleroomijs met warme Noordkrieken
en slagroom
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Help de bijen, ze zullen je belonen !

De bijensterfte is al jaren een teken aan de wand dat er wat schort met ons
milieu. Deze zuiver vegetarische diertjes, die enkel leven van nectar en 
stuifmeel uit bloemen, kunnen de laatste decennia op vele plaatsen niet 
meer de nodige vitaliteit opbouwen die zo broodnodig is om te overleven. 
Een uitgebreid aanbod aan gevarieerd en kwalitatief stuifmeel is de basis 
voor een goede ziektebestendige ontwikkeling. 

Vitale winterbijen zijn van levensbelang voor een volk dat de volgende 
lente moet halen. De warmere najaren zorgen ervoor dat deze steeds later 
geboren worden, in de maanden september en oktober. De natuur heeft 
dan buiten wat klimop nog weinig te bieden. De bijen kunnen tegenwoordig
zelfs beter overleven in steden dan in de natuur of op het platteland omdat 
ze daar dikwijls nog kunnen profiteren van de late bloeiers in siertuinen. 

Kortom, het is hoog tijd dat we er met zijn allen wat aan doen. In de eerste 
plaats de bijenbonden, de imkerverenigingen, en de imkers, maar ook naar
iedereen die een braakliggend stukje grond of een hoekje in de tuin heeft 
waar hij wat mee kan doen, een bouwgrond die nog niet dadelijk bebouwd 
wordt, de grond rond een nieuwe woning die best eerst wat verbeterd 
wordt. Verder zijn er mooie perspectieven voor landbouwers die een 
groenbemester op hun velden willen zaaien of milieubewuste 
gemeentebesturen, verenigingen of firma's.  

Phacelia is hiervoor één van de meest geschikte planten, de mooie bloem,
zijn eigenschap als verdringer van andere kruiden en zijn uitstekende 
kwaliteit als groenbemester en grondverbeteraar zal iedereen waarderen, 
niet in het minst alle bijen-, vlinder-, vliegen-, kever- en hommelsoorten die 
zullen zorgen voor adembenemend schouwspel.

azazazazaza
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Bankrekening :          

IBAN : BE24 9731 1250  1038       BIC: ARSPBE22



Rondreis door Zuid-India 
en ontmoeting met 

de Aziatische reuzenbij Apis Dorsata

Maarten van Geffen, Beerse België

Eens in de paar jaar permitteren we het ons om een wat grotere reis te maken
dan de low budget kampeervakanties in Frankrijk en omstreken. In maart 2013
hebben we een rondreis door zuid India gemaakt. 

De reis bestond uit een 
uitgestippelde reis met 
chauffeur annex gids.  Vanaf 
februari begint het hete 
jaargetijde wat eindigt met de 
regentijd in juni/juli. Het eerste 
deel van de reis was meer 
cultuur georiënteerd met bezoek
van veel tempels, het tweede 
gedeelte door het binnenland 
vnl. de natuur met bezoek aan 
diverse reservaten en 
natuurgebieden. De reis begon 
in Chennai (het vroegere 
Madras) gelegen aan de golf 
van Bengalen en ging via de 
kust naar Pondicherry en dan 

het binnenland in naar Tanjore.  Dan via Madurai (Tamil Nadu), naar Thekkady
(bekent om zijn specerijen)en het op 1500 meter hoogte gelegen Munnar. 
Vervolgens bereikten we de Arabische golf bij Cochin (Kerala) en volgen de 
kust naar Varkala, waar we na enkele dagen de reis beëindigen via vliegveld 
Trivandrum.  

Als imker zijn vakanties de 
gelegenheid bij uitstek om 
contact te leggen met 
buitenlandse imkers en om 
andere bijensoorten te zien.
Daarom had ik er al wat op 
gehoopt om de Aziatische 
reuzenbij te kunnen zien. 
Op dag 11 stond een 
trekking door de groene 
heuvels van Munnar op het 
programma. De dag ervoor 
zijn we gearriveerd in 
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Apis dorsata- nesten



Windermere estate (u raad het, de Engelsen zijn begonnen met ontginnen van
plantages en het 

planten van de van oorsprong 
Chinese thee struiken) , een 
koffie en kardemom plantage 
met ook veel thee plantages 
eromheen. De trip voor die dag 
heette de 7 heuvelen trekking. 
Reisleider was een jonge gids, 
echter na beklimming van 
heuvel 1 hebben we gevraagd 
om het programma wat aan  te 
passen. De heuvel was zo steil 
dat het voor ongeoefende 
klimmers iets te veel gevraagd 
was. Derhalve de gids gevraagd
of hij toevallig ook wat reuzen 
bijen nesten kende. En jawel 

die kende hij, en de locatie was niet zo ver weg, vlakbij Munnar.
Na een korte rit arriveren we bij een reuzenboom met omtrek van enkele 
meters, de oudste en hoogste boom in de omtrek. 
De boom bevat enkele tientallen Apis Dorsata nesten, de meeste bewoond, 
echter sommige verlaten. Onder de boom staan diverse verkopers die in Cola 
en waterflesjes honing verkopen die volgens onze gids geen echte Dorsata 
honing is, de raten lijken wel origineel (zie foto’s) Na de nesten eens goed 
bekeken te hebben heeft de gids nog een verassing voor ons. Hij brengt ons 
naar de lokale missiepost waar Father John de scepter zwaait. We krijgen 
audiëntie bij de father die ons kan vetellen dat hij België goed kent aangezien 
hij in Leuven heeft gestudeerd. 

De missiepost ligt tegen een 
Heuvel aan en wat bij 
binnenkomst begane grond 
is,  blijkt aan de andere zijde 
tweehoog te zijn en vlak 
onder het dak. Daar onder de
uitstekende daklijst vlak 
achter het raam bevind zich 
een enorm Dorsata nest wat 
we van zeer dichtbij kunnen 
bekijken (zie foto).
Tijdens een wandeling door 
de Windermere plantage die 
voor een gedeelte uit 
ongerepte bossen bestaat, 
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zagen we nog een boom met Dorsata nesten die echter grotendeels verlaten 
leken. Even verder zagen we op twintig meter hoogte ook een nest van de 
Aziatische hoornaar, inderdaad dezelfde die we in België kunnen verwachten 
en in Frankrijk al menig bijenvolk lastig valt.

 Dit wespennest bleek 
volgens de zeer 
deskundig gids 
aangevallen door 
mieren (zie foto) en was
volledig geplunderd. 
Wellicht dat we onze 
bosmieren die truc ook 
kunnen aanleren?
Onderweg van Munnar 
uit de bergen naar 
Cochin, flitsten er wat 
constructies voorbij die 
op bijenvolkjes leken. 
En inderdaad hier 
stonden een 10 tal zeer 
kleine kastjes met lokale
honingbijen. Deze bijen 

waren waarschijnlijk Apis Cerana, gezien de kleine volkjes (zie foto’s).
 Overigens is Apis Cerana de natuurlijke gastheer van de ons welbekende 
Varoa Destructor, en is door vermenging van Europese bijen en Apis Cerana 
bijenvolken en een transport naar Eurazië de besmetting van alle Europese 
bijenvolken gestart. 

Dit was het bijen gedeelte 
van een voor ons zeer 
memorabele vakantie. Voor
meer info zie de website 
van SNP natuurreizen,  
www.snp.nl.
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Onderzoek om de eerste effectieve biologische 
bescherming tegen de varroamijt te creëren

aan de Universiteit van Hohenheim (Duitsland)

Gezonde honingbijen zonder varroa mijten wordt letterlijk gezegd een 
droom van elke imker. Het blijkt uit de eerste resultaten dat varroamijt 
effectief kan zijn geëlimineerd met organische aanpak. 

De mijt is 's werelds grootste probleem van imkers en in het slechtste 
geval leidt dit tot het verlies van hele bijenvolken. Een nieuwe uitvinding 
van de Universiteit van Hohenheim, manipuleert het seksuele gedrag van
de mijten, dit is de eerste biologische varroamijt behandeling om eco-
vriendelijke bescherming te bieden. De Technology Licensing Office (
TLB ) GmbH in Karlsruhe werkt samen met de Universiteit van 
patentering en exploitatie van de uitvinding. 

Het nieuwe proces zal de kans om op een meer milieuvriendelijke manier
het voortbestaan van de bijenkorven te garanderen en er in de productie 
van honing geen residuen zullen verwacht worden.

Hoe werkt de Biologische Varroa-mijt behandeling ? 
De uitvinder Professor Dr. Peter Rosenkranz en afgestudeerde bioloog 
Bettina Ziegelmann konden bewijzen hoe de mijtenmannetjes de 
vrouwtjes volgen in de cel, als gevolg van vrouwelijke geslachts-
feromonen. De wetenschappers zijn erin geslaagd om deze stoffen te 
isoleren en de samenstelling vast te stellen.
Het proces is eenvoudig ... Indien het biologische aas in een broedcel 
wordt gesproeid, ïrriteerd deze de mannelijke mijten zodat zij minder 
gericht zijn op reproductie. Niet alleen dit, maar het laat minder seksuele 
activiteit toe dan normaal, doordat de vrouwelijke mijten vaak op dat 
moment nog niet geslachtsrijp zijn. Van de geslachtsrijpe vrouwtjes, heeft
dan 60 procent minder seksuele activiteit dan zonder feromoon, omdat 
veel minder zaadcellen worden overgedragen. Deze varroamijten zijn 
minder vitaal en kunnen geen verdere vrouwelijke eieren produceren. 
Daardoor zal de voortplantingscyclus niet bijdragen aan de verhoging 
van de mijtbevolking. 
Volgens de onderzoekers is deze werkwijze betrekkelijk goedkoop, 
onschadelijk voor de mens en gemakkelijk te hanteren. 
Momenteel wordt het proces van de biologische varroamijtbehandeling 
geoptimaliseerd in samenwerking met een gevestigde specialist voor 
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varroamijt controle en dit vooral op gebied van de dosering en het 
toepassing in de broedcellen. 

Meer over TLB toepassing en onderzoek in de Duitse taal bezoek: 
Biologische Varroose-Bekämpfung   durch Störung des 
Begattungsverhaltens   der Bienen-Milbe Varroa . 

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
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Klimop  (Hedera helix), 

ook wel eiloof, veil of ifte genoemd, is een groenblijvende , houtige liaan uit de 
klimopfamilie (Araliaceae). De plant groeit op vochtige, voedselrijke grond 
langs muren en tegen bomen waaraan de plant zich met korte luchtwortels 
vastklampt. 

Het is een in de gematigde streken groeiende liaan. De plant kan meters hoog
worden. De klimop lijkt veel op de Atlantische klimop (Hedera hibernica). 
Hiernaast kan de klimop kruipende stengels vormen, op zoek naar nieuw 
houvast. Het heeft leerachtige, verspreid staande, bladeren en bloeit in de 
herfst van september tot december.

De plant verspreidt een
eigenaardige, wat 
harsachtige, geur. De 
bladeren aan de niet 
bloeiende takken zijn 
handvormig gelobt tot 
gespleten met een 
hartvormige voet; aan 
de bloeiende takken 
zijn ze eirond en niet 
gedeeld. Oudere 
klimmende planten die 
voldoende licht 
ontvangen kunnen 
boogvormig afstaande 
bloeiende zijtakken 
vormen. Worden deze 
zijtakken gestekt dan 

ontstaat er een klimopplant die geen klimstengels meer kan vormen. Deze 
vorm wordt in siertuinen gebruikt voor de zogenaamde bolvormige klimop. De 
bloemen staan in bolvormige schermen die trosvormig gerangschikt zijn. De 
bloemen zijn klein, tweeslachtig, regelmatig, vijftandig en geelgroen. De 
bladeren en vruchten van klimop zijn giftig.

Bloeiende klimop is voor vele insecten in de herfst een rijke bron van nectar 
en stuifmeel, omdat er dan weinig andere planten bloeien. De dofzwarte 
bessen zijn in de lente rijp.
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Klimop is een goede slaap-
en schuilplaats voor allerlei
vogels. Bloeiende klimop 
trekt vlinders en andere op
nectar beluste insecten 
aan. De bessen worden 's 
winters tot in het voorjaar 
onder meer door merels, 
spreeuwen en houtduiven 
gegeten. Gezonde en 
krachtige bomen lijden niet
onder klimopbegroeiing. In 
klimop nestelen graag 
vogels zoals de 
heggenmus, de merel, de 
winterkoning en de grauwe
vliegenvanger. In het 
klimopstruweel 
overwinteren sommige 
dagvlinders zoals de 
gehakkelde aurelia. 
Bepaalde wandelende 

takken eten het liefst groene klimop.

Oude muren met poreuze voegen kunnen op de lange duur schade 
ondervinden. Moderne gebouwen, die een stevigere voeging hebben, 
ondervinden over het algemeen geen schade van klimop.

Klimop is een symbool voor trouw (het aanhechten) en eeuwig leven (blijft 
immer groen). Op grafstenen wordt het dan ook gebruikt als symbool voor 
onsterfelijkheid.

In het Oude Egypte was de klimop 
gewijd aan Osiris en in het Oude 
Griekenland aan Dionysios.

Volgens de drachtplantengids :

 voor nectar       5

 voor pollen        4
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Klimopstuifmeel
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