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Uit   het   A V I B – nieuws   van   juli  2016

Het FAVV start in het najaar van 2016 met een nieuw bewakingsprogramma
voor de bijengezondheid.

    Einde 2014 werd Epilobee, het Europees proefproject waarin onderzoek 
naar de bijengezondheid werd gedaan, afgerond. Op korte en middellange 
termijn zal er op Europees niveau geen opvolger zijn van dit project. Omdat 
Epilobee heel wat positieve commentaren ontving vanuit de imkerij, de 
wetenschappelijke en de politieke wereld, werd beslist om een nieuw 
Belgisch bewakingsprogramma voor de bijengezondheid op te starten in het
najaar van 2016. 
    Dit programma is gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens het 
Epilobee-project en de diverse wetenschappelijke adviezen die in tussentijd 
verschenen zijn. Het hoofddoel van het programma is om de bijensterfte 
objectief te bepalen.
Daarnaast zullen mogelijke verbanden tussen de bijensterfte en de factoren 
die het vaakst vernoemd worden als mogelijke oorzaak ervan onderzocht 
worden. Op basis van de bekomen informatie kan de overheid het 
bijengezondheidsbeleid verder uitstippelen.

    Uit het gegevensbestand van het FAVV zullen op een willekeurige manier
200 imkers geselecteerd worden. De deelname aan het project is vrijwillig. 
Elke imker zal 3 keer bezocht worden: een eerste keer in het najaar van 
2016 om de initiële gezondheid van de bijenstand te bepalen. Een tweede 
en een derde bezoekreeks volgen in het voorjaar en de zomer van 2017 
waarbij de winter- en seizoenssterfte van de opgevolgde kolonies zal 
nagegaan worden. Naast de bijensterfte zullen ook verschillende 
bijenziekten bestudeerd worden.
Bij elke geselecteerde kolonie zal een varroatelling worden gedaan en zal 
een staal worden genomen voor onderzoek op nosema. Tijdens elk bezoek 
zal elke geselecteerde kolonie klinisch onderzocht worden. Indien 
ziektesymptomen worden vastgesteld, zullen bijkomende stalen genomen 
worden voor laboratoriumonderzoek op Amerikaans en Europees vuilbroed, 
nosema en varroa.
Elke bijenstand zal ook gecontroleerd worden op de aanwezigheid van de 
kleine bijenkastkever en de Tropilaelapsmijt. Verder zal in elke bijenstand 
een stuifmeelstaal genomen worden voor analyse op chemische residuen 
(van o.a. pesticiden, fungiciden,…). Bedoeling van dit onderzoek is om in 
eerste instantie een overzicht te krijgen van de residuen die actueel 
aanwezig zijn in de bijenkast. In een tweede fase zal getracht worden na te 
gaan in hoeverre er een mogelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid 
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van bepaalde residuen en de vaststelling van bepaalde afwijkingen of van 
sterfte bij de opgevolgde bijenvolken. Tenslotte voorziet het programma ook 
een verhoogde bewaking met betrekking tot de kleine bijenkastkever.
Het FAVV heeft op dit moment 8 risicogebieden gedefinieerd voor de 
mogelijke binnenkomst van de kever. Het gaat hier om de gebieden in de 
onmiddellijke omgeving van internationale havens en luchthavens: 
Zaventem, Luik, Charleroi, Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge en het 
Belgisch gebied grenzend aan de luchthaven van Maastricht-Aken (regio 
Lanaken-Maasmechelen). 

    Binnen elk risicogebied zullen, waar mogelijk, 3 zogenaamde 
‘sentinelbijenstanden’ geselecteerd worden om op te volgen. De imkers 
zullen geïnformeerd worden over de karakteristieken van de kever, wat te 
doen bij het aantreffen van verdachte kevers, enz. Daarnaast zullen in deze 
bijenstanden ook vallen worden geplaatst die op regelmatige basis zullen 
gecontroleerd worden. De sentinelbijenstanden maken deel uit van de 200 
bijenstanden die opgevolgd worden binnen het nieuw bewakingsprogramma
en zullen dus ook 3 maal bezocht worden waarbij de voorziene 
onderzoeken en monsternemingen worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over het project kan u terecht op de website van het 
FAVV: http://www.favv-afsca.fgov.be/bijenteelt/dierengezondheid/ 

Hierop zullen regelmatig de (tussentijdse) resultaten van het project worden 
bekend gemaakt. De eindresultaten van het project 2016-2017 worden 
verwacht tegen eind 2017.  
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KWIS-SPEL NR 6

DE KONINGIN !
Kwispelaar.

De belangrijkste bij in het Apis mellifera bijenvolk is ongetwijfeld de koningin. 
Zonder haar kan het volk niet voortbestaan. Zonder haar werkt er niets. Haar 
verschijning en haar gedrag blijven ons fascineren …

6.1- Alle activiteiten in een bijenvolk  worden dus gedirigeerd en  
        gecontroleerd door de koningin.

  Juist of Fout ?

6.2- In normale omstandigheden overleven de koninginnen in ruime mate 
zowel de darren als werksterbijen ;
  Juist of Fout ?

6.3- De koningin is een hoog gespecialiseerd wezen. Een aantal zaken kan 
zij wel, maar een aantal zaken kan zij niet. 
Rangschik onder ‘A’ de activiteiten die zij wél verricht en onder ‘ B’ die
 dingen die zij nooit doet:

Was zweten, cellen bouwen, cellen poetsen, bevruchte eitjes 
afzetten, onbevruchte eitjes afzetten, larfjes voeden, pollen 
verzamelen, pollen opslaan, het nest verdedigen,
nectar verzamelen, nectar opslaan, waaieren, stertselen, met de 
darren paren, oriënteringsdansen uitvoeren.

6.4- In de duisternis van het nest kunnen de bijen de koningin niet zien. 
Toch weten de bijen of zij al dan niet aanwezig is.

Haar aanwezigheid wordt gesignaleerd door een feromoon. Dat is
een speciale stof die zij afscheidt en die via de bijen van haar 
hofstaat in volk wordt verspreid.

       Dit feromoon duiden we aan met:
       A. de koninginnenstof ?
       B. de koninginnenbrij ?
       C. de koninginnengelei ?
       D. de koninginnenmelk ?

6.5- Dit koninginnenferomoon wordt afgescheiden door:
       A. haar kopklieren ?
       B. haar kaakklieren ?
       C. haar borstklieren ? 
       D. haar schedeklieren ?
       E. haar achterlijfklieren ?

6.6- Een koningin paart met meerdere darren.
Het zaad, het sperma van al die darren bewaart ze in haar 
zaadblaasje, de spermatheca.
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Hoeveel zaadcellen kan zij in dit zaadblaasje, haar spermatheca, 
opslaan:

       A. 500 ?
       B. 5000 ?
       C. 50.000 ?
       D. 500.000 ?
       E. meer dan 500.000 ?

6.7- De maximale legcapaciteit per dag van een jonge koningin schommelt –
 volgens de vakliteratuur – tussen:

       A. 500 en 1.000 ?
       B. 1.000 en 1.500 ?
       C. 1.500 en 2.000 ?
       D. 2.000 en 2.500 ?
       E. meer dan 2.500 eitjes per dag ?

6.8- Een koningin wordt bij gelegenheid zeer nauw omringd, ingesloten,
 gebeten en zelfs gestoken door werksters van haar eigen volk.
Hoe noemt men dit gedrag en onder welke omstandigheden kan het
 zich voordoen ?

6.9.- Melanosis is een ziekte die vooral de bijenkoningin treft. Daarbij worden
 aangetast:
        A. de kaakklieren ? 
        B. de eierstokken ?
        C. het zaadblaasje ?
        D. het darmkanaal ?

6.10- Koninginnen hebben – net zoals de werksters – een angel en een
 gifblaas.

         Maar bij de koningin bevat deze blaas:
         A. twee tot drie maal meer gif dan bij een werksterbij ?
         B. evenveel gif ?
         C. twee tot drie maal minder gif dan bij een werkster ?

6.11- Op welk ogenblik van haar bestaan vormt zich de hofstaat van
 werksters die de koningin zullen verzorgen voor de rest van haar 
levensduur ?
         A. binnen de 24 uur nadat ze uitgelopen is ?
         B. als ze acht dagen oud is ?
         C. net voor ze vertrekt op paringsvlucht ?
         D. bij de terugkeer van haar paringsvlucht ?
         E. nadat ze haar eerste eitjes heeft afgezet ?

6.12- Het voedsel voor de koningin ‘in de dop = de gesloten moercel’ , de
 zgn. koninginnenbrij , bevindt zich op de bodem van de moercel.
Maar de koninginnenpop ligt met haar kop tegen het celdeksel
 tegenovergestelde richting dus. Hoe geraakt ze dan aan haar
 vorstelijke maaltijd ?
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6.13- Wat is de kortst mogelijke termijn waarbinnen een bijenvolk een nieuwe
 koningin kan opkweken ?
         A. 8 dagen ?
         B. 10 dagen ?
         C. 12 dagen ?
         D. 16 dagen ?

6.14- Een beginnend imker wil een agressieve productiekolonie voorzien van
 een nieuwe moer. Daartoe wil hij eerst de oude afvangen. Het bijenvolk
 is echter werkelijk zo onhandelbaar, dat het uitgesloten lijkt om de twee
 broedkamers plus de honingkamer te doorbladeren. Bestaat er dan
 geen enkele truuk om die oude moer op te zoeken, zonder dat het op
 een zelfmoordpoging lijkt ?

6.15- Eeuwenlang was men de mening toegedaan dat het bijenvolk
 aangevoerd werd door een ‘Koning’: een insect van het mannelijk
 geslacht dus.
Wie  leverde het bewijs dat het ‘opperwezen’ in het bijenvolk een insect
 was van het vrouwelijk geslacht met sterk ontwikkelde eierstokken, dat
 instond voor het voortbestaan van een bijenvolk en dat hij de ‘Koningin’
 noemde. Was dat:
         A. Jan Swammerdam: 1637 -1680 ?
         B. Lorenzo Langstroth: 1810 – 1895 ?
         C. Johann Dierzon: 1811 – 1906 ?
         D. Charles Dadant: 1817 – 1902 ?
         E. Franz von Hruschka: 1819 – 1888 ?

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
Bijenmarkt van 2016 : Nazicht vóór de verkoop van de volken
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Raamgesprek : 
Gelezen in “Gazet van Antwerpen” van 7 juli 2016 p.17

Bijen op dak cultuurhuis floreren
Eerste oogst Warandehoning Turnhout

De eerste bescheiden lading Warandehoning, afkomstig van bijenkasten op het dak 
van het cultuurhuis, is een feit. De twaalf potjes zijn allemaal uitgedeeld.

• Sinds maart vorig 
jaar staan er zeven 
grote en vijf kleine 
bijen-kasten op het 
dak van provinciaal 
cultuurhuis de 
Warande in Turn-
hout. De zoemende 
insecten worden 
verzorgd door Kristof 
Berrens en Geert 
Broeckx van de 
Oud-Turnhoutse 
imkervereniging De
Rosse Bie.
 "We hadden vorig 
jaar ook al honing 
kunnen krijgen van 
onze bijen, maar we
hebben er toen 

bewust voor gekozen om dat niet te doen", vertelt Kristof. "Als je de honing 
wegneemt, dien je een voedselvervanger te voorzien. Professionele imkers geven 
hun bijen dan bijvoorbeeld suiker. Dit jaar hebben onze bijen met hun eigen honing 
kunnen overwinteren."

Honingslinger
De bijenlekkernij werd enkele weken geleden voor het eerst geoogst in de 
Stadsboerderij met een honingslinger. "Dat is een soort droogkast die de honing 
uit de ramen zwiert. Qua productie moet je je er nog niet te veel bij voorstellen: 
de twaalf potjes zijn ondertussen allemaal uitgedeeld, onder meer aan de 
bewakers en het personeel van de Warande.

Het is erg lekkere honing, omdat er niets artificieels aan toegevoegd is. Je proeft 
echt het verschil met honing uit de winkel. Als de bijen ook komende winter 
overleven, gaat de opbrengst volgend jaar ongetwijfeld groter zijn."
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De eerste oogst van de honing leverde twaalf potjes op.   foto rr



Bijen in de stad
Dankzij de samenwerking met de Warande kunnen de imkers van De Rosse Bie 
hun hobby ook in de stad uitoefenen. "Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van 
bloemen, maar ook van vruchten die wij dagelijks eten", volgens Kristof. "Met dat 
gegeven in het achterhoofd is de Warande op zoek gegaan naar imkers. Ik woon 
zelf op een appartement in de stad. Erg fijn dus dat ik op deze manier toch 
vlakbij voor mijn bijtjes kan zorgen." (woad)

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
Op 9 mei 2012 verschenen in de Knack

De kracht van honing
Honing blijkt ook voor de mens nuttige bacteriën te bevatten.

Bijen hebben speciale eigenschappen om hun kolonie te beschermen tegen 
indringers. Het stuifmeel en de nectar die ze verzamelen kunnen vol 
schimmels en andere potentieel schadelijke wezentjes zitten, dus 
beschermende maatregelen zijn ongetwijfeld nuttig.
Zo huizen bijen In hun maag een collectie melkzuurbacteriën. Al 80 m:il|oen 
jaar lang gebruiken ze die om de honing die ze produceren van infecties te 
vrijwaren - zo blijkt uit een analyse in het vakblad Public Library of Science 
One. De bacteriën bevechten actief de belangrijkste infecties van 
bijenkolonies.
De jonge bijtjes krijgen de nuttige bacteriën van oudere dieren die hen 
voeden. De wetenschappers die deze inzichten bekend maakten, stellen dat de
geneeskrachtige capaciteiten van honing voor mensen aan dezelfde bacteriële
werking te wijten kunnen zijn. De bacteriën behoren tot het type dat actief aan 
voedingsproducten als yoghurt wordt toegevoegd.
 Vooral in de Verenigde Staten is het de gewoonte bijenkolonies met antibiotica 

te behandelen, maar die zouden
ook de goede bacteriën doden, 
waardoor een kolonie meer 
nadelen dan voordelen aan zo'n 
ingreep zou overhouden. Het 
zou een extra factor kunnen zijn 
in het afsterven van 
bijenvolkeren

Speciale bacteriën beschermen
bijenkolonies tegen infecties van 
buitenaf.
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vvvvvvvvvvvvvvvv

Ick sie wel waer ick gae of kom 
Gheen bye maeckt Honigh sonder Blom

Vvvvvvvvvvvvvvvv

Zeventiende-eeuwse spreuk : Zonder de nodige middelen, kapitalen kan men
niets tot stand brengen.

Recept met honing.

“ Krokantje van brie, Gandaham en honing “

Recept voor 4 personen ... :

Ingrediënten :
Risotto :

2 sjalotten (fijngehakt)
1 klontje boter
2 el witte wijn
200 g risottorijst
4 dl kippenbouillon

Afwerking :
15 cl olijfolie
30 g boter
50 g geraspte kaas (emmentaler)

Kroketje :
200 g brie (in 12 stukjes gesneden)
50 g bloem,  1 ei,  100 g broodkruim (paneermeel)
4 sneden Gandaham, 4 el honing

Bereiding :
Paneer de brie door hem eerst door de bloem, vervolgens door het 
geklutste ei en dan door het broodkruim te halen. Herhaal dat 
nogmaals.
Verdeel de sneetjes ham telkens in 3 en laat ze op bakpapier 
gedurende 10 minuten in de oven op 100°C drogen..
Laat voor de risotto de gehakte sjalotten uitzweten in boter, blus met 
witte wijn en voeg er de rijst aan toe. Bevochtig de rijst met de bouillon 
en laat het geheel 13 minuten onder een deksel garen. Werk af met 
olijfolie, boter en geraspte kaas.
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Bak de briekroketjes in een friteuse op 180°C.
Schik 3 hoopjes risotto op het bord en doe er telkens een kroketje op. 
Garneer elk kroketje met wat honing en versier met de gedroogde 
Gandaham.

Heerlijk . . . , en dat het lekker is ! ! ! 

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Bijenmarkt 2016

Na de verkoop afrekenen

Bijenmarkt & Plantenruil  2016 in cijfers.

Er waren dit jaar bij dit mooie weer 19 actieve plantenruilers.
Bijenvolkverkopers waren er 19 die samen 45 volken te koop aanboden:
aantal volken : 1 2 3 4 5 6 8
aantal verkopers: 5 2 2 1 1 2 1
De vraagprijs varieerde tussen de 62 € en maximaal 130 €
aantal kopers : 1 1 3 3 10 totaal = 20 kopers
aantal volken : 6 5 3 2 1
De betaalde prijzen lagen tussen de 62 € en maximaal 163 €.
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T E   N O T E R E N 

Op maandag 11 juli 2016 : de Rosse Bie op bbq :  
Veldekensweg, Turnhout

Op deze verlof-maandag wil de Rosse Bie in alle gezelligheid verzamelen 
blazen om alle leden samen te brengen rond een bbq met een gezellig 
glaasje en babbel.

Start vanaf 16.00 uur het eten is klaar vanaf 17.30 uur

Voor deze aktiviteit moet ingeschreven worden vóór 1juli 

Gedurende de rest van de maand juli en heel de maand augustus is er geen 
verenigingsactiviteit wellicht meer imkeractiviteiten;

Aan allen een aangenaam en deugddoend verlof !

De eerstvolgende vergadering heeft plaats op donderdag 8 september 2016

De traditionele voordracht of honing en het keurenkeuren

Aazazazazaza
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Tip:
Om het niet te vergeten,

Noteer op uw kalender en / 
of agenda.



datum Activiteiten  in  2016
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

.De BBQ van de “Rosse Bie”

We waren met 21, het weer viel erg mee, zeker als de zon ook van de partij was.

 Als verassing had Mieke de bestelde “Rosse – Biekes – polos” bij en zoals u kunt 
zien op de twee eerste ruggen met het logo van onze vereniging. Deze polos kan 
men kopen, voor 20 €.

Het eten was uitstekend 
zowel het vlees evenals 
de vis en . . .

. Men kon er wel 8 
verschillend groenten bij 
scheppen met 
aardappeltjes of pasta en
een viertal sauzen.

Als vlees was er 
hamburger, ribbetjes, 
worst, spek kip en satee 
en ik vergeet er 
waarschijnlijk nog 
enkele.

Het was te betreuren dat maar een vijfde van de leden hebben mee gedaan op

een activiteit die bedoeld is om mekaar en de partners te leren kennen.
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Type-antwoorden op  het kwis-spel nr 6

De monarch van het melliferavolk

6.1- Fout ! Een koningin heeft weliswaar verregaande invloed op het verloop 
van de levenscyclus van een bijenvolk, maar ze leidt niet, zij 
organiseert niet en zij controleert niet de activiteiten van het bijenvolk.

6.2- Juist ! Een koningin leeft aanmerkelijk langer dan de andere leden van 
het bijenvolk. Wanneer zij niet stil omgewisseld wordt of verongelukt 
door de onhandigheid van de imker, kan zij de hoge leeftijd bereiken 
van drie of vier jaar, uitzonderlijk zelfs vijf, zes en zeven jaar ! 

6.3- ‘A’: een koningin paart met meerdere darren. Zij legt zowel bevruchte als 
onbevruchte eitjes.

       ‘B’: wat ze dus NIET doet: was zweten, cellen bouwen, cellen poetsen, 
larfjes voeden, pollen verzamelen, pollen opslaan, het nest verdedigen, 
nectar verzamelen, nectar opslaan, waaieren, stertselen, oriënterings-
dansen uitvoeren.

6.4-  ‘A’ is het juiste antwoord: koninginnenstof ofte queensubstance noemt 
men dit feromoon..

6.5- De koningin produceert dit feromoon in de klieren die uitmonden aan de 
binnenkant van de bovenkaak (= mandibulaire klieren) en in de 
ééncellige klieren tussen de segmenten van de bovenkant van het 
achterlijf, (= Renner-Baumannklieren). Ook met haar poten kan de 
koningin signaalstoffen op de raten afdrukken (=footprintferomonen) en 
aldus haar aanwezigheid in het volk kenbaar maken. Het juiste 
antwoord is dus: ‘B’ en ‘E’

6.6- ‘E’ is het juiste antwoord. De spermatheca van een bijenkoningin kan 
meer dan 5 miljoen zaadcellen bevatten. Dat is dus ruim voldoende om 
alle eitjes te bevruchten gedurende haar gehele levensduur. 

6.7- ‘D’ wordt in de vakliteratuur als het hoogste aantal aangegeven. Maar in 
de praktijk is 1.500 ook al heel mooi.

6.8- Dit verschijnsel noemt men: ‘het inballen van de moer ‘. Dit gedrag 
manifesteert zich o.a. wanneer een kolonie verstoord wordt, kort nadat 
een nieuwe koningin werd ingevoerd.

6.9- Bij melanosis worden de eierstokken van de koningin aangetast. Deze 
aandoening komt het vaakst voor bij koninginnenteelt in grote series; en
bij instrumentale inseminatie (de zgn K.I.). Ze is de oorzaak dat de 
koningin niet tot leggen in staat is, of nauwelijks leefbaar broed op de 
wereld zet. Het juiste antwoord is dus: ‘B’ ! 

6.10- De gifblaas van de koningin bevat twee- tot driemaal meer gif dan de 
gifblaas van een werkbij. Dat moet ook wel, want een pas uitgelopen 
koningin moet binnen een kort tijdsbestek zich kunnen verdedigen 
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tegen meerdere rivalen om zich te kunnen handhaven. ‘A’ is dus het 
juiste antwoord.

6.11- De hofstaat wordt gevormd wanneer de moer goed bronstig is, juist 
voor ze op paringsvlucht vertrekt. ‘B’ is het juiste antwoord.

6.12- Alleen de koninginnenlarve voedt zich met de koninginnenbrij en zwemt
in het voedersap. Op de negende dag na de ei-afzet, stopt de larve met
de voedselopname. Dan strekt zij zich  en begint de verpopping. Ze 
heeft dan geen voedsel meer nodig tot aan het uitlopen. Het 
(verdroogd) voedseloverschot op de celbodem, zegt iets over de zorg 
en de overvloed waarmee ze in het larvestadium werd omringd.

6.13- ‘A’!  – tien dagen.             

6.14- Bij goed vliegweer en met zo weinig mogelijk rook, worden de drie 
rompen gescheiden opgesteld op een tiental meter van de oude 
standplaats. Hier zet men een  lege romp met wee opgewerkte ramen 
op de oorspronkelijke bodem om de vliegbijen op te vangen. Na een 
uurtje zou het moeten mogelijk zijn om de koningin weg te plukken uit 
het broednest tussen de achtergebleven huisbijen.

6.15- ‘A’! – De Nederlander Jan Swammerdam !  Die ontdekking deed hij in 
1667. Hij maakte er ook zeer gedetailleerde en nauwkeurige tekeningen
van. 

Op zaterdag 1 oktober 2016 gaat in Leuven het tweejaarlijks

Bijencongres  door

met als voordrachtonderwerpen :

1.  Een aangepaste werkmethode om de bijensterfte voor te blijven.
door Dr. Otto Boecking ( Bijeninstituut Celle – Duitsland )

2.  De rol van de imker in het bekomen van vitale bijenvolken.
Door Drs Sjef van der Steen ( Universiteit Wageningen – Nederland )

Voor de liefhebbers is er een alternateif programma

De kosten 20 € , middag eten en start-koffie inbegrepen

Indien er voldoende interesse is om samen te reizen dan kunnen we een
bus inleggen of organiseren we het samenrijden.
Informeer bij het bestuur.
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Zomerstekken nemen 
hoe doe je dat ?

De zomer van juni tot september en
met name de julimaand is een ideale
periode voor het nemen van
zomerstekken. De jonge scheuten van
vele planten zijn reeds mooi ontwikkeld
maar nog niet verhout, ze stralen
bovendien van groeikracht en vitaliteit.
Je kunt dit doen bij hydrangea's maar
ook andere planten zoals
vlinderstruiken, clematis, druif, hulst,
mahonia, kruisbes, ribes, buxus,
ceabnothus en chinese klokjes kunnen
met gemak worden gestekt in de
zomermaanden.

Het materiaal, mes of snoeischaar dat
u gebruikt moet zuiver zijn en bij
voorkeur ontsmet (met b.v. bio-alcohol )
.Bij het stekken van bijvoorbeeld hortensia's gebruiken we steeds gezonde 
scheuten die in hetzelfde jaar zijn gevormd en geen bloemknoppen bevatten. 
We kiezen voor zachte, nog niet verhoute, toppen met minstens twee 
bladparen. Het is cruciaal dat je snel te werk kan gaan want verse stekken 
drogen zeer snel uit waardoor ze een deel van hun vitaliteit verliezen. 
Zet ze dus even in water of ga snel en nauwkeurig te werk nadat je de 
stekken hebt genomen.

Verwijder het onderste bladpaar zodat er plaats is voor de groei van nieuwe 
wortels en ook het verwijderen van de top zal er voor zorgen dat de aangroei 
van nieuwe wortels wordt gestimuleerd. 

Bij het resterende bladpaar snijden we vervolgens de helft van de bladeren 
weg om het vochtverlies te minimaliseren, terwijl de stekken nog net 
voldoende blad overhouden die ze nodig hebben om te overleven. Stekken 
met kleinere bladeren hoef je niet in te snijden en bij planten met leerachtige 
bladeren zoals buxus kan je zelf verschillende bladparen laten staan. Van 
onze hortensia-stek schiet er echter niet veel meer over maar je zal zien dat 
deze wijze absoluut zorgt voor de beste resultaten. Ook het gebruik van 
stekpoeder stimuleert de wortelgroei en na het aanbrengen van het poeder 
kunnen de stekken nu eindelijk in een goede zaai-stekgrond. 
Prik niet de stek zelf in de grond maar vorm eerst een gaatje me een ander 
stokje, om het stekpoeder op de stek te behouden en de bast van de stek niet
te beschadigen.
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Zorg ervoor dat de littekens van 
het onderste bladpaar minstens 1
cm onder de teelaarde terecht 
komen en plaats minstens drie 
stekken per pot om op die manier
mooie planten te verkrijgen. 
Je kan de stekken nog met folie 
gaan beschermen om 
vochtverlies te beperken maar 
zorg uiteraard steeds voor 
voldoende verluchting om 
schimmels te voorkomen. Een 
beschutte plaats uit de zon is de 
ideale start voor vers genomen 
plantenstekken. Controleer ze 
met regelmaat en geef ze 
vodoende water. Indien je nog 

slappe stekken merkt dan kan je nog wat extra bladvolume wegnemen, lukt 
het nadien nog niet, verwijder dan zeker de kapotte of rottende stekken om 
verdere aantasting te voorkomen. De stekken hebben de nodige zorg nodig 
tot dat zij wortels hebben aangemaakt, hou dus alles -de komende twee 
maand- goed in de gaten en voorkom uitroging! 

Op een twee-tal groeizeizoenen heb je bij hortensia's reeds mooie resultaten 
in de vorm van prachtige volle jonge planten die een eerste maal bloeien 
zoals op de struik waar je zo van hield en waarvan je de stekken nam. 
Eenvoudig, snel en goedkoop met een enorme dosis voldoening, prachtig 

toch. Let op in het volgende voorjaar met 
vorstgevoelige soorten, bescherm ze voldoende 
tot de temperaturen, ook 's nachts, de hoogte in 
gaan
Bij houtige planten zoals bijvoorbeeld lavendel 
scheuren we de delen af van de moederplant 
zodat er steeds een stukje bast van een oudere 
stengel  meekomt. Met een zogenaamd 'hieltje' 
van bast zal de plant sneller gaan wortelen en is 
de kwaliteit van de stekken een stuk beter. De 
slaagkans is hier kleiner zonder hieltje. Ook hier 
is stekpoeder een goed hulpmiddel maar geen 
noodzaak hoewel het niet alleen het inwortelen 
stimuleert maar doorgaans ook een 
schimmelwerend middel bevat. 

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
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