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Bezorgde imkers denken nu aan de bijenweide : zolang
het niet vriest kunnen vaste planten, struiken en bomen
geplant en verplant worden.
Vergeet naast de nectar dracht zeker het stuifmeel niet.
Bijenplanten die beiden leveren zijn te verkiezen.
Onze bijenvolken hebben tot 50 kg stuifmeel nodig
per jaar en per volk.
Overname van artikels is toegestaan mits schriftelijke toelating.
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Nieuwjaarswoordje van de voorzitter.
De opkomst van de lente 2015 kwam maar zeer traag op
gang. De bijen hadden geen zin om in actie te komen

waardoor de ontwikkeling van het bijenvolk later dan

normaal op gang kwam en minder zwermen en voorjaarshoning te oogsten waren .

Veel werd goedgemaakt door de mooie zomer
die later volgde .

De omschakeling van de locatie waar de ledenvergaderingen doorgaan van Oud-Turnhout naar Turnhout
gebeurde zonder noemenswaardige problemen , met zijn

voor– en tegenstanders. Op het ledenaantal heeft dit toch
een positief effect gehad , daar de opmars van de laatste
jaren zich heeft verder gezet. Eind 2012 telden onze

vereniging 43 leden tegenover 57 eind 2015, een stijging
van 35%. Jammer dat deze stijging niet blijkt uit het

aantal aanwezigen op de ledenvergaderingen . Daarom
volgende oproep aan de leden:

kom uit je luie zetel en laat je zien op de
vergaderingen wellicht steek je toch nog iets
op van één of ander bijenprobleempje .

De bijenmarkt was in 2015 met zijn 86
aangeboden volkeren een succes. Jaren geleden
dat er nog zoveel volkeren werden
aangeboden .

Al bij al konden wij 2015 positief afsluiten
en wens ik aan alle leden in naam van het ganse bestuur :

Een gezond en gelukkig nieuwjaar
De voorzitter
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woensdag 4 november 2015, 14:18
Eens goed nieuws ?

Zes kilometer lang bijenparadijs naast A4

Foto: Archief
MIDDEN-DELFLAND - Langs de A4 tussen Delft en Schiedam wordt
komende zaterdag een zes kilometer lange ‘Honey Highway’ geopend.
Deze kleurrijke strook is bedoeld om de bijensterfte tegen te gaan.
Het initiatief voor dit project komt van de biologische ondernemer Deborah
Post. Naast de 150.000 auto’s die over de A4 rijden, zijn er ook nog 10.000en vlinders, hommels en bijen in de berm. Deze insecten hebben moeite met
het verzamelen van voldoende nectar. Door middel van de ‘Honey Highway’
hebben ze komend voorjaar voldoende voedsel.
Dit voorjaar hebben al ruim 5.000 basisscholieren geholpen met een ‘Honey
Highway’. Zij hebben tussen Schiedam en Schipluiden duizenden zaden
verspreid.
Nog langer :
Post zal niet stoppen bij deze zes kilometer lange strook. Haar doel is om een
‘Honey Highway’ van het Noorweegse Bergen naar Brussel te creëren.
Door: Redactie
N.v.d.R. Langs de E45 zou dit bijna 1.400 Km zijn : Stel je voor !
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OVERWINTEREN
De bijen in de wintertros beginnen meestal in februari met de broedaanzet.
Het kan ook vroeger gebeuren, in januari en eind december, maar dan op
zeer bescheiden schaal. Het kan echter ook maart worden, vooraleer de
koningin haar eerste rondjes legt. Wanneer de volken precies aan het
broeden gaan en hoe hevig dat geschiedt, hangt van vele factoren af, zoals:
het weer, de sterkte en/of de gezondheidstoestand van het volk, de
stuifmeelvoorraad, de leeftijd van de koningin en het bijenras.
Broedende volken verteren duidelijk meer voedselvoorraden en verliezen ook
meer bijen. Bij warmer wordend weer, vliegen zij af en bij een
koudeterugslag, stapelen de dode bijen zich op de bodem. De natuurlijke
bijensterfte kan tijdens de winter oplopen tot gemiddeld 30 bijen per dag. Dat
geeft voor de gehele duur van de winterzit zowat 3000 bijen. Dat is niet
abnormaal; het kunnen er zelfs meer zijn. Uiteraard verdragen sterke volken
dit bijenverlies gemakkelijker dan zwakke volken. Het moeten er niet per se
meer zijn, op voorwaarde dat de broedloze periode maar lang genoeg
aanhoudt. Hoe vroeger de volken in de herfst met broeden ophouden en hoe
later ze bij de uitwintering terug aanvangen, zoveel te beter starten de volken
in het voorjaar
Op de weersomstandigheden heeft de imker geen invloed, die moet hij
nemen zoals ze komen. Doch een aantal andere factoren heeft hij wel in de
hand. De basis voor een optimale overwintering en daarmee ook voor een
goede voorjaarsontwikkeling, wordt reeds in de voorafgaande laatzomer
gelegd. Vaak is het zelfs zo dat een gebrekkige laatzomerverzorging eerst
aan het licht treedt in een catastrofale daaropvolgende uitwintering en dan
heeft men het raden naar de oorzaken
Wintervertering
Het voedselverbruik hangt af van de sterkte van het volk, van het tijdstip
waarop het is opgehouden met broeden in de herfst en van het tijdstip
waarop het met broeden begint op het einde van de winter. Natuurlijk speelt
het ook weer een bepalende rol en uiteraard ook de omvang van de
beschikbare voorraden; tenslotte kan er niet meer verbruikt worden dan er
beschikbaar was.
Sterke volken hebben meer voedsel nodig dan zwakke en geraken ook het
eerst in voedselnood. Meestal zijn dat de lichtste volken bij de eerste
voorjaarsinspectie. Voor het voedselverbruik kunnen we een vuistregel
hanteren:
- in september + oktober (= na de inwintering) wordt een volk 3 tot 6 kg
lichter;
- in november, december en januari verbruikt een volk ca. 1 kg per maand;
- in februari, wanneer de broedaanzet goed en wel van start is gegaan, ligt
het maandelijks voedselverbruik tussen 1 à 2 kg;
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- in maart en april reeds bij 3 tot 5 kg per maand.
Dat geeft in het totaal tussen 13 en 21 kg voedselvoorraad. Wanneer de
weersomstandigheden het toelaten, kan een volk in maart en april zijn
voedselbehoefte tenminste voor een deel door de aanvoer van pollen en
nectar, zelf dekken. Maar we kunnen ons niet verlaten op die
veronderstelling. Het is beter wanneer de volken in het voorjaar nog over
voldoende voorraden in de raten beschikken, die zij uit de winter
meegebracht hebben. Dan kunnen zij zich onafhankelijk van de dracht- en
de weersomstandigheden ontwikkelen
Bijen warm houden ?
Vroeger werd er bijzonder veel belang gehecht aan het warm houden van
bijenvolken. Nog op het einde van de vorige eeuw werden de volken in
sommige streken ondergebracht in kelders, donkere kamers of aardgroeven
om ze voor een te strenge winterkoude te beschermen; althans wanneer ze
niet in een gesloten bijenhal stonden opgesteld. De overwintering gold
destijds als het grootste probleem in de bijenteelt.
Ook nu nog is bij de imkers de mening wijd verspreid dat de volken moeten
‘ingeëngd’ worden. Reeds bij het opvoederen brengt men ze ‘op winterzit’.
Daarbij ziet men wel eens over het hoofd dat er in een kast niet alleen plaats
moet zijn voor de bijen, maar ook – en nog veel meer – voor het voedsel dat
ze nodig zullen hebben. Een volk van 10.000 bijen zit in augustus vrij los in
negen ratengangen en heeft dus minstens de ruimte van een romp nodig. Bij
vorst in de winter, hebben de bijen zich in vier à vijf ratengangen tezamen
getrokken en vullen bovendien die gangen maar voor de helft. De bijen
verwarmen alleen maar hun tros. Er is maar weinig of helemaal geen
afstralingswarmte. Op de niet-bezette voorraadraten is het bijna zo koud als
buiten de kast. Wie die raten wegneemt of aan één zijde bijeenhangt om het
volk enger en dus ook ‘warmer’ te zetten, maakt een fout en de overwintering
tot een probleem
Vlieggaten die – voorzien van een muizenrooster – geopend blijven over de
volle breedte, zorgen ervoor dat de bijen hun gedrag beter aanpassen aan de
buitentemperatuur. Zij zullen niet zo vroeg aan het broeden gaan wanneer ze
niet alleen de warmte van de middagzon gewaar worden, maar ook de
vrieskou van de nacht. Dat lukt nog beter wanneer de volken op een open
gaasbodem overwinteren. Dan speelt de wanddikte van de kasten of hun
uitwendige winterisolatie niet zo’n grote rol. Een kastwand van 18-22 cm dikte
zou dan moeten volstaan.
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A.S.

Laatste oproep LIDGELDEN VOOR 2016
=====================
De lidgelden voor 2016 blijven dezelfde als in 2015, zowel voor de
A-leden als de B-leden. Zoals vorig jaar : 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 Blid zonder Het Ros Bieke
In Nederland wonende leden: 35 euro voor een A-lid met Het
Ros Bieke, 30 euro zonder.
De lidgelden dienden uiterlijk op 22 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.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Kwis-spel nr 3
DE UITWINTERING
In onze bijenkasten is er volop nieuw leven, ook al merken we daar niets van
aan de buitenkant. Slechts met grote moeite kunnen we onze
nieuwsgierigheid bedwingen om een kijkje te nemen in de kast. Maar onze
leergierigheid kunnen we al vast bevredigen met … een kwis !
(voor elk juist antwoord – of daaromtrent – scoor je 10 punten ! Zie pag…..)
–6–
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3.1- Hoe kunnen we bij lage temperaturen vaststellen dat het volk moergoed
is, zonder de kast te openen ?
3.2- De imker komt nu tot de conclusie dat het volk moerloos geworden is. Hij
noteert dat – op de kastkaart bijv. – en hij meent dat hij verder niets kan doen
aan het volk omdat het nog winter is;
Juist of Fout ?
3.3- Als hij tijdens de eerste reinigingsvluchten een dar uit de vliegspleet ziet
starten, kan hij ervan op aan dat dit volk moerloos geworden is;
Juist of Fout ?
3.4- De imker wil enkele volken verplaatsen over een afstand van enkele
tientallen meters, om zijn bijenstand opnieuw in te richten. Dat kan hij
inderdaad in de nawinter of het vroege voorjaar;
Juist of Fout ?
3.5- De imker is erg zuinig geweest bij de inwintering en de koude houdt
langer aan dan verwacht. Hij vreest dat zijn volken voedsel tekort gaan
hebben. Om de volken te controleren, is het te koud; dus meent hij te kunnen
helpen door wat droge suiker door het spongat te strooien. Handelt hij …
Juist of Fout ?
3.6- Veldbijen die in het vroege voorjaar pollen binnenbrengen met een fel
oranje-gele kleur, hebben dat verzameld op:
A: esdoorn; B: paardenbloem; C: katjeswilg; E: appelbloesem ?
3.7- Aangekochte pollen die men verwerkt in één of andere voederdeeg, zijn
voor de bijen even goed als de opgeslagen pollen in de raten;
Juist of Fout ?
3.8- Uitbraken van vuilbroed, kalkbroed en nosemose, komen het vaakst voor
in de (vroege) lente;
Juist of Fout ?
3.9- Geef drie redenen op waarom dode volken zo snel mogelijk van de stand
moeten verwijderd worden.
3.10- Waarom is het egaliseren van bijenvolken op dezelfde stand en bij het
begin van het actieve seizoen, een goede bedrijfsmaatregel ?
=================================================

Oplossingen op blz. 14
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vvvvvvvvvvvvvvvv

De onsterfelijkheid ligt niet in de nectar,
maar in hem die ervan proeft;

en wie haar buiten zichzelf zoekt,
zal haar niet vinden.

Vvvvvvvvvvvvvvvv
Doordenkertje van Rabindranath Tagore (1861 – 1941) !

Recept met honing.
“ Gerookte eendenborst met appeltjes, honing en feta “.
Recept van een koud voorgerecht voor 4 personen ... :
Ingrediënten :
100 g gerookte eendenborst
1 Granny Smithappel
100 g fetakaas op olie
raketsla (rucola) om te garneren
Vinaigrette :
1 el xeresazijn.

1 tl mosterd, 1 el honing,
Sap van ½ sinaasappel
1 fijn gehakte sjalot, 2 el gehakte kervel

Bereiding :
Meng voor de vinaigrette de honing, mosterd.
Werk op met sinaasappelsap en xeresazijn en voeg er de gehakte
sjalot en de kervel aan toe.
Snijd de appel in kleine vierkante blokjes (ca. 5x5x5mm³)en meng met
de feta.
Schik de eendenborst op het bord, leg er de appelfetamengeling op en
werk af met de vinaigrette.
Garneer met de raketsla
Vervolgens genieten met oog en smaak van dit voorgerecht !

☺☺☺☺☺
–8–
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TE NOTEREN

Tip:
Om het niet te vergeten,
Noteer op uw kalender
en / of agenda.

Op donderdag 14 januari 2016 in de Stadsboerderij
Veldekensweg te Turnhout

Ledenvergadering om 19.30 uur. Deze keer starten we het jaar met een
voordracht over de bestuiving en reizen met de bijen door :
Dhr. Maarten Pluym
Op donderdag 11 februari 2016 in de Stadsboerderij
Veldekensweg te Turnhout

Statutaire ledenvergadering : Alle leden worden hier vriendelijk op
uitgenodigd op het programma staan :
Welkom van de voorzitter
Verslag over 2015 door de secretaris
Verslag van de rekeningen over 2015 door de penningmeester
Verslag van het nazicht door de kascommissarissen.
Voorstel van activiteiten voor 2016
Eventueel verkiezing van een nieuw bestuurslid :
kandidatuur opgeven bij de voorzitter.
Varia en rondvraag
Tweede gedeelte : “Imkeren met de zwarte bij”
door Dhr. Dylan Elen.
aaaaaa
Van de bestuurstafel :
Maarten Van Geffen bestuurslid van de Rosse Bie sinds 2011, heeft te kennen
gegeven zijn bestuursmandaat neer te leggen omdat hij door wijziging van werk
geen tijd meer zal hebben. Het Bestuur dankt Maarten voor zijn inzet .
Maarten blijft nog lid zolang dit praktisch mogelijk is.
't Ros Bieke 2016 – 1
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datum

Activiteiten in 2016

do 7 jan 2016

Bestuursvergadering

do 14 jan 16

Ledenvergadering : Over bestuiving (koolzaad, fruit ...)

do 11 feb 16

Statutaire vergadering + Imkeren met de zwarte bij

do 3 mrt 16

Bestuursvergadering

do 10 mrt 16

Ledenvergadering : Gebruik van chemicaliën in de imkerij.

zo 3 apr 2016

# # # Bijenmarkt # # #

do 28 apr 16

Bestuursvergadering

zo 1mei 16

Uitstap naar Marc Misotten : zijn bedrijfsmethode

do 2 jun 16

Bestuursvergadering

do 9 juni 16

Ledenvergadering : Propolis oogsten en gebruik.

ma 11 juli 16

BBQ voor alle leden en hun familie

do 1 sep 16

Bestuursvergadering

do 8 sep. 16

Ledenvergadering : Honingkeuring

do 13 okt.16

Statutaire vergadering + Waswafelen

do 3 nov. 16

Bestuursvergadering

do 10 nov. 16

Ledenvergadering : Imkeren door de eeuwen heen

vr 9 dec. 16

Teerfeest

(wegens Pasen op 27 mrt 16)

Opgelet : Bijenmarkt op 3 april in 2016
laatste zondag van maart is het Pasen

– 10 –
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Wedervaren van een beginnend imker
Als beginnende imkers, was het jaar 2015 een uitzonderlijk en leerrijk jaar.
Nadat ons allereerste volkje eind 2014 verdwenen was, begonnen we in
februari reeds met het verzamelen van nieuwe materialen zodat we niet met
één, maar zeker met twee volkjes konden imkeren op het dak van de
Warande in Turnhout.
De 4 Kempische kasten die we destijds kochten voor een prikje, zaten vol
met beschimmelde honingramen, ramen met dood broed, spinsels van allerlei
spinnen en gif… De verkoper had tevergeefs voor het derde jaar op rij
geprobeerd bijtjes te houden maar vond ze vergiftigd terug door het sproeien
van de boeren.
We besloten alle
ramen grondig
proper te maken.
Geen sinecure,
bleek na 4 avonden
smelten, wassen
met
natriumhydroxide
en draden
inspannen. Samen
met de security van
de Warande,
vertrokken we met
onze kasten, bijen
en hulpmiddelen
naar het dak. Met
twee zesramers
Op het dak van de warande
moesten we door al
het volk dat net naar een voorstelling gaat kijken. Aangekomen op het dak:
wauw wat een uitzicht! Hoe zouden de bijen hier floreren?
Onze isimo segerbergerkast van vorig jaar stond klaar en al snel bleek dat de
bijen het er naar hun zin hadden. In tegenstelling tot de Kempische kast
waarin de simplexramen schuin waren geplaatst. ‘Na een maand zit de
koningin op de Kempische ramen en als het broed uitgelopen is kan je de
ramen teruggeven’ vertelde de imker ons. Pas na 2,5 maand waren we klaar
met deze volksverhuis en gingen we gerust en optimistisch de zomer in.
Omdat de segerberkast erg snel uitbreidde, besloten we een allereerste
aflegger te maken. Met een wasmand die we snel hadden meegegritst zodat
de vrouw het niet zou merken- een waterspriet en 2 zesramers vertrokken we
richting Turnhout. Na het afkloppen van bijen, het afvliegen van de vliegbijen
en het controleren op de aanwezigheid van een koningin, konden we met
tevredenheid stellen dat het maken van de aflegger een succes was!
't Ros Bieke 2016 – 1
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Zeker toen de zelfgetrokken koningin aan de leg was, liepen er tranen van
geluk!
Een stille moerwissel deed ons weer met beide voeten op de grond staan.
Zeker toen de Warande belde om te zeggen dat er een tros bijen in een boom
voor de ingang hing, heerste paniek! Het was druk in de Warande en ik trad
net op toen we gebeld werden. Na het afspannen met lint van de bomen, het
zoeken van een ladder en de mensen geïnformeerd te hebben over wat er
gaande was, klom Kristof op de ladder. Met enkele flinke schokken vielen de
bijen in hun mand en op mijn hoofd. Bijna direct kropen de bijen in hun
nieuwe korf en konden we genieten van onze allereerste gevangen zwerm ,
de koningin zat er dus in! Anderhalf uur later stond ons vers volkje opnieuw
op het dak, en wij in volle uitrusting in de krant! Vermoeid en met een pint in
onze handen kwam maar weer het besef dat je de bijen niets kan opdringen
en dat ze echt hun eigen zin doen.
Gelukkig kwamen we nu aan in een
periode waarin we elke week op
controle gingen bij de volken en er
geen onoverkomelijke situaties zich
aanboden.
De planning werd opgesteld: de
koninginnen vervangen, behandelen
tegen de varroa en inwinteren,
allemaal zaken die we vorig jaar ook
al hadden gedaan.
Via Toon, onze voorzitter verkregen
we goede larfjes, en maakten we
enkele minivolkjes in zelfgemaakte
isimoboxen. Na 2 dagen in het
donker en de koude, gingen de
doosjes open. De bijen vlogen
voorzichtig rond en de start van de
nieuwe volkjes kon beginnen! Na
drie weken bleek de koningin nog
De zwerm is geschept !
steeds niet aan de leg, in
tegenstelling tot het andere minivolkje dat het vrij goed deed totdat de
wespen eten kwamen roven.
Om ze toch wat extra voeding te geven besloten we een raampje honing bij
te geven, maar bleven de bijen hier helaas in plakken waardoor de volgende
dag het hele minivolkje uitgestorven was. Wat een tegenvallers!

– 12 –
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Van een andere imker hoorden we een paar dagen later dat hij koninginnen
over had. De methode van het plaatsen van de moer boven de moerrooster
onder een potje, leek ons ideaal. Zodoende en met voldoende bijentabak en
uitgeruste ogen vertrokken we richting de twee uitverkoren kasten. Anderhalf
uur later hadden we nog steeds geen dik achterlijf gevonden en trokken we
naar de tweede kast. Weer geen moer
te zien! Met de overtuiging dat ze
aanwezig was omdat we broed in alle
stadia zagen en de bijtjes veel
stuifmeel binnenbrachten, probeerden
we een paar dagen later nog eens.
Met de uitzonderlijke speurneus en
zoekogen van mijn vrouw hebben we
uiteindelijk toch één koningin
gearresteerd en geknipt. Drie dagen
later en na 2 uur zoeken hadden we
de tweede. Nog nooit waren we zo
vermoeid en tegelijkertijd blij om van
dat dak te komen!
En dan is het eindelijk zo ver: het
knippen, merken en invoeren van de
nieuwe bloedlijn! Wij hopen alleszins
dat de bijen even blij zijn als wij.

We zijn als imker en als mens hard
gegroeid met en door onze volken.
Het werken met bijen brengt ons niet
alleen dichter bij de natuur, maar ook
bij elkaar. Ze laten ons zien dat we
Zou dat de koningin zijn ?
gebruik maken van de fauna en flora,
maar dat we niets kunnen opdringen en geduldig moeten wachten op de
volgende lente brengt. Wij hopen alvast op nog een uitzonderlijk jaar met veel
onverwachte scenario’s, tegenslagen maar vooral meevallers!
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Type-oplossingen van Kwis-spel nr 3
De Uitwintering
3.1- Leg je oor te luisteren tegen de kastwand. Als je nu bij een fikse tokkel
tegen de kastwand, binnenin een kort opbruisen hoort, dan is het volk nog
moergoed. Blijft het echter langer dan tien tellen doorhuilen, dan moet
moerloosheid gevreesd worden.
3.2- Fout ! Ook in de winter kan men een bijenvolk verenigen. Het moerloze
volk zet men boven een moergoede kolonie, met een krant ertussen.
Natuurlijk gaat dit niet op als het stenen uit de grond vriest.
3.3- Fout ! Dat volk hoeft niet noodzakelijk moerloos te zijn; het is echter wel
opletten geblazen. Het volk heeft precies een aantal darren mee door de
winter genomen omdat het eraan dacht alsnog in de vervanging van de
koningin te voorzien.
3.4- Juist ! Maar dan zou het wel zeer omzichtig moeten geschieden en
alleszins voor de eerste reinigingsvluchten begonnen zijn, omdat anders de
bijen op hun oude standplaats georiënteerd blijven.
3.5- Fout ! Zolang de bijen geen water kunnen ophalen, hebben zij niets aan
de droge suiker; die wordt gewoon uit de kast gewerkt.
3.6- ‘B’- paardenbloem !
3.7- Fout ! De opgeslagen pollen in de raten zijn als bijenvoedsel veel
waardevoller. Bij het opslaan voegen de bijen fermenten en enzymen toe aan
het stuifmeel, waardoor een soort van ‘voorvertering’ plaatsvindt die een
verrijking van de stuifmeel-massa veroorzaakt. Daarom ook noemt men dit
bewerkt stuifmeel het ‘bijenbrood’ !
3.8- Juist ! Samen met de ontwikkeling van het broednest schieten ook de
bacteries, virussen, schimmels en sporen uit de startblokken. Maar omdat het
bijenvolk op dat ogenblik het zwakst is, maken deze ziekteverwekkers precies
dan het meeste kans op succes !
3.9- Ten eerste: deze dode volken zullen uitgeroofd worden en daardoor de
ziekte verspreiden over de stand en de regio.
Ten tweede: omdat de raten niet meer bezet worden, zal schimmelvorming optreden en de honingresten zullen gaan gisten.
Ten derde: de dode bijen in de wasmul op de bodemplank zullen gaan
rotten. Andere bacteriën vinden daarin een voedingsbodem.
Bovendien zullen wasmotten en knaagdieren aangetrokken
worden en zich op de stan installeren !
– 14 –
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3.10- Zwakke kolonies zullen zwak blijven voor een lange tijd en niet in staat
blijken om een oogst op te leveren.
Buitengewoon sterke volken hebben een vroege neiging tot zwermen.
Het egaliseren van de volkssterkte kan helpen om de zwermneiging te
onderdrukken en zal de zwakke volken ondersteunen bij hun opbouw.
Wanneer alle volken min of meer even sterk zijn, betekent zulks dat alle
volken op hetzelfde moment gereed zijn voor dezelfde ingreep, zoals
bijv het opzetten van de honingzolders, inhangen van waswafels…
Over de gehele lijn gezien, zal er minder tijd nodig zijn voor het
‘management’ van de gehele bijenstand.

ʘ ☼ ☺ ʘ ☼ ☺ ʘ ☼ ☺ ʘ ☼ ☺
Helleborus niger - Kerstroos of Nieskruid
Deze vaste plant uit de familie :
Ranunculaceae of de
ranonkelfamilie heb je al zeker
kunnen bewonderen in dit
uitzonderlijk zacht najaar
Bloeikleur : wit (achtig) tot roze en
bloeit normaal van januari tot april.
Zijn hoogte : 20 - 30 cm en is
meestal wintergroen en goed
winterhard .
Hij verkiest een standplaats in de
halfschaduw tot schaduw. De
bodem is bij voorkeur van
kalkhoudend tot neutraal (gedijt
bijvoorbeeld zeer goed langs
dolomietpaden, waarin hij zich
durft uit te zaaien). Normale
habitat is een eerder stenige bodem (van oorsprong op de bosrijke alpen,
vandaar dat ze ook van kalk en halfschaduw houden)
Heleborussen zijn interessante planten omdat ze al vroeg in de winter bloeien
met vele variaties, kleur en sommige met geur. De Helleborus niger kan al in
januari in de sneeuw bloeien
Er zijn wel voorwaarden voor mooi gezonde planten namelijk absoluut geen
natte voeten in de winter maar plant ze ook niet op een winderige plek.
Geef hun eerder een vruchtbare en goed doorlatende grond en strooi jaarlijks
in de lente een laagje compost en wat kalk erom heen.
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Als je een Helleborus plant,
zorg dan voor een groot
plantgat dat je rijkelijk
voorziet van compost en/of
goed verteerde bladgrond.
Plant ze niet dieper dan in de
pot waar ze in stonden en
voorkom nadien het
verplanten . Het is van nature
een bosplant en houdt
daarom van een humusrijke,
vochtige en goed doorlatende
grond.
Eens je Helleborus is geplant, houdt deze er niet van om verplant te worden.
Best laat je hem dan ook staan. Moeten ze toch verzet worden, dan is eind
augustus / begin september de beste periode.
Als de bloemknoppen verschijnen (in december) mag je het oude blad
verwijderen dan zie je de bloemen beter. Oude bladeren geven vaak een
schimmel die deze dan doorgeven aan de bloemknoppen waardoor ze
beschadigd openbloeien.
De bloemen verkleuren van witachtig naar groen daarna verschijnen er
zaaddoosjes.
Konijnen laten Helleborus links liggen, maar muizen zijn er verzot op. Deze
smullen van de ontluikende bloemknoppen en ook de zaadjes. Slakjes zitten
graag op de bloemen van helleborus.
Volgens de drachtplantengids : N = 1 en P = 3
Gezien echter zijn bloeitijd kan dit soms belangrijk zijn.
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