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Nieuwjaarswoordje van de voorzitter.
2017 is alweer voorbij gevlogen. Volgens de statistieken één van de donkerste 
jaren sinds lang. 
Slecht weer voor de mensen met hun zonnepanelen. Ook de bijen kwamen in 
2017 zeer traag op gang met als gevolg weinig voorjaarshoning. De volkeren 
geraakte pas op sterkte nadat de meeste bloesems uitgebloeid waren. Tijdens 
de zomer kwam er ook maar gedurende enkele weken massaal nectar binnen, 
over gans de zomer gezien veel minder dan andere jaren.
2017 verschilde ook niet met de vorige jaren op het gebied van bijensterfe.  r 
kwamen leden zonder of met minder bijen te zitten.  en oplossing om dit te 
vermijden is tot op heden nog steeds niet voorhanden. Tracht zo hygiënisch 
mogelijk te werken: verwijder zo vlug mogelijk de oude besmette ramen en vind
de moed om terug te starten.
Goed nieuws bracht ons ook daar 27 cursisten de starterscursus volbrachten 
en hun getuigschrif behaalden. Tevens liep, ook dankzij deze cursus, ons 
ledenaantal op tot 82 leden in 2017. 
We hopen dit ledenaantal te kunnen aanhouden.
Aan al de leden, bestuursleden en hun familie wens ik een gezond, vreugdevol 
en bijenvriendelijk 2018. 

Toon Jacobs                                 
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AVIB-Nieuws

Nieuwjaarswensen,

Het jaar is weer voorbij, het ideale moment om eventjes blijven stil te staan 
om eens na te denken over het voorbij jaar. Niet te lang…het zal snel lente 
zijn.

Het voorbije jaar hebben we vooral onze aandacht gegeven aan de 
opwaardering van de werkgroepen. Sommige kregen een nieuwe meer 
toepasselijke naam. Zo splitste we de “Scholing ‘’ op in ‘’Scholing’’ en 
“Vorming en ondersteuning”. De ‘’Selectie werkgroep’’ is omgedoopt naar 
‘’Koninginnenteelt”. Deze wegroepen en ook de anderen hebben reeds een of
meerdere malen bijeen geweest. De toekomst beloofd!!

De subsidiëring van de voordrachten werd door het ministerie voor een groot 
gedeelte niet goedgekeurd. AVIB heeft een regeling uitgewerkt, dat de 
lesgevers vergoed worden. Voor 2018 hopen we dat alles weer in orde komt, 
maar we moeten afwachten tot april.

Ook bij de KonVib roert er wat. Ook daar verwacht men in 2018 heel wat. Op 
9 december werd iedereen uitgenodigd om mee te denken over de toekomst. 
Eerdaags zullen door de raad van bestuur alle adviezen ordenen, beoordelen
een verweken. In februari zullen de 9 december mensen opnieuw worden 
uitgenodigd om te evalueren. Hopelijk kunnen we op de Algemene 
vergadering van de KonVib beslissen wat moet worden uitgevoerd. Hierbij 
een beknopt  verslag te lezen..

Onze vereniging verwacht in 2018 nog een zeer grote uitdaging. Op 8 
september organiseren wij het Imkerscongres van de Koninklijke Vlaamse 
Imkersbond.    Met deze wil ik nu al de leden van deze wekgroep die deze 
dag voorbereiden, bedanken. Voor de dag zelf zullen we nog beroep moeten 
doen op jullie om bepaalde taken te vervullen op de dag zelf.

Zo, beste collega’s, in 2018 komt veel op ons af. We zetten er onze 
schouders onder en alles komt in de goede plooien. Belangrijker vind ik dat 
iedereen dit jaar vreugde vind in zijn hobby.

Ik wens dan jullie, en uw familie, in mijn naam en in naam van de raad van 
bestuur, een voorspoedig en gezond 2018!

Uw voorzitter,   

Julien    
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Oproep:

Wie wenst er bestuurslid worden in de raad van bestuur bij AVIB. Door 
omstandigheid heeft de heer Leo Hoefkens zijn mandaat neergelegd als 
bestuurder . Graag uw kandidatuur te richten aan de voorzitter 
julien.dedapper@gmail.com

Het FAVV heeft voor dit jaar een voorstel tot gezamelijke varoa bestrijding, 
we geven hier de aanhef. De volledige brief komt in het volgend Ros Bieke.

Aanbevelingen voor een efficiënte varroabestrijding in 2018: 

een uniforme aanpak in heel België

 Algemeen  

De basis van een succesvolle bestrijding van de varroamijt is een gelijke 
aanpak in heel België. Om te vermijden dat (nog) niet-behandelde kolonies 
naburige kolonies besmetten, is het heel belangrijk dat alle imkers hun 
bijenkolonies op hetzelfde moment behandelen. Kolonies die verzwakt zijn 
door varroase en die uitgesproken klinische symptomen vertonen, zullen te 
verzwakt zijn om de winter door te komen. Het vervliegen van zwaar 
besmette zwermen aan het eind van het seizoen vormt een groot risico op 
besmetting van de naburige kolonies. Bij dergelijke kolonies is het 
aangeraden om de koningin te vervangen en de kolonie nogmaals te 
behandelen om het aantal varroamijten zo laag mogelijk te krijgen.

Een tijdige start van de behandeling, toegepast op de juiste momenten, is 
essentieel voor een efficiënte bestrijding. Dit betekent dat niet kan gewacht 
worden tot na de laatste honingoogst om te starten met de varroabestrijding. 
Tijdens de drachtperiode kunnen echter geen medicamenteuze 
behandelingen toegepast worden, dit om chemische residuen in de honing te 
vermijden. 

 – 4 – 't Ros Bieke 2018 – 1

mailto:julien.dedapper@gmail.com


Broedaanzet in volle winter.

Jarenlang heeft men gemeend dat de aanzet van broed in volle winter iets 
abnormaals was.
Als het zich voordeed dan was er iets mis met dat volk; het was ziek of het 
was verstoord geworden, zodat de temperatuur in de tros was opgelopen en 
de moer aan de leg was gegaan. Eens dat de ei-afzet begonnen was, kon het
volk niet anders dan het broed verzorgen en dat zou dan de oorzaak worden 
van zijn ondergang.
Voedsel van slechte kwaliteit, geeft een ophoping van afvalstoffen in de 
einddarm, wat de onrust in het volk veroorzaakt. En dat leidde dan weer tot 
verhoging van de temperatuur in de tros, waardoor de koningin geprikkeld 
werd om aan de leg te gaan
.
Met zag het in grote trekken zo, dat het optrekken van broed in putje winter, 
niet door de natuur kon gewild zijn; omdat daardoor de voorraden voortijdig 
opgebruikt zouden worden. Dat zou het afsterven van de kolonie 
veroorzaken. En dat kon Moeder Natuur onmogelijk in haar programma 
opgenomen hebben. Althans dat was het besluit van de menselijke logica.

Maar zoals wel vaker gebeurt, volgt de biologie van de bij niet altijd de 
hersenspinsels van de mens. Zo weten we nu door wetenschappelijk 
onderzoek, dat de hoeveelheid broed het kleinst is, in de late herfst, eind 
oktober en november, althans bij normale buitentemperaturen. De eerste 
broedrondjes vangen reeds aan in december en ze worden geleidelijk groter 
gedurende de  koudste weken in januari, februari en maart.

Na de winterzonnewende op 21 maart, gaat de broedaanzet met grote 
schreden vooruit. 
Kolonies met jong 
koninginnen, hebben 
twee keer zoveel broed 
als oudere moeren. Als 
in november het 
gemiddeld aantal eitjes 
nog 25 per dag 
bedraagt, dan neemt 
dat toe in december tot 
110 per dag, tot 165 in 
januari en tot 200 in 
februari.De broedaanzet
wordt dus duidelijk mee 
bepaald door het lengen
van de dagen.

A.S.
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vvvvvvvvvvvvvvv

Culinaire paradoxen van deze tijd :
de kotelet zonder vlees, 

de confituur zonder suiker en
honing zonder bijen.

Vvvvvvvvvvvvvvvv

Firmin van den Bosch ( 1864 – 1949 )

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Recept met honing.

 “Melkvarken gelakt met honing en gekonfijt witlof”

Ingrediënten, voor 4 personen :

1 eugeel, 2 el honing, 3 el sojasaus,
8 stronkjes witlof, suiker/honing, boter,
3 g sechuanpeper, halve knolselder,
3 dl room, peper en zout, nootmuskaat,
600 g melkvarkenfilet, 1 el gehakte tijm,

    1 el gehakte koriander, 1 citroen,
1 el gehakte peterselie.

Bereiding :
Snijd witlof in twee, verwijder het hart en snijd fijn.
Schil knolselder, snijd in grove stukken en kook gaar. Giet af en haal ze 
door de roerzeef. Room, peper, zout en nootmuskaat laten inkoken tot 
stroperige massa, knolselder toevoegen en meng tot een puree.
Snijd het melkvarken in 4 gelijke stukken en bruin ze in de pan. Bestrijk 
ze met mengsel (eigeel, honing en sojasaus) eb bestrooi met tijm en zet
in oven, voorverwarmd tot 200°C en bestrijk opnieuw alle 3 minuten. 
Doe dit 3 maal. Bak ondertussen het witlof gaar in goudgele boter met 
wat suiker of honing, zout en sechuanpeper. 
Schik op een bord vlees, witlof en knolselderpuree en giet er saus over.
Saus: vleespan blussen met citroensap, water en koriander;
Werk af met peterselie

Heerlijke vleesschotel !

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
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T E   N O T E R E N 

Op donderdagag 11 januari 2018 ; geen ledenvergadering :  
in de Stadsboerderij, Veldekensweg  Turnhout

  Daar we dit jaar in april starten met konninginnenkweek (theorie +praktijk )   
en dit verschillende extra vergaderingen zal vragen, word de ledenvergadering 
in januari dit jaar afgelast en starten we in februari

Op donderdag 8  februari 2018 ; eerste  ledenvergadering :  
in de Stadsboerderij, Veldekensweg  Turnhout

Voordracht over Bijenallergie : voor leden gratis
                                                           voor niet leden : 1 €
De statutaire vergadering wordt verzet naar 12 april.

Op zondag 25 maart 201!   in de Heischuur       
 Schuurhoven 2, Oud-Turnhout  

Bijenmarkt & Plantenruil

Vanaf 13.00 uur Aanvoer Bijenvolken en planten, opening kantine
14.00 uur Plantenruil
15.00 uur Aanwezigheidstombola voor de plantenruilers

Verkoop bijenvolken per opbod
ca. 16.00 Pauze en Tombola
ca. 16.30 Vervolg verkoop bijenvolken

Vanaf 13.00 kan men eveneens bijenmateriaal kopen bij de aanwezige 
handelaar en zoals andere jaren zijn er steeds drank en pannenkoeken te 
verkrijgen in de kantine aan democratische prijzen.

Indien er aanbod is, wordt er ook tweedehands imkersmateriaal verkocht.

Alle leden en geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd !
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Tip:
Om het niet te vergeten,

Noteer op uw kalender en / 
of agenda.
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Beroepsvereniging met ondernemingsnummer: 0419.671.884 
Website: www.derossebie.be       Contact: info@derossebie.be  
 
 

Wat is bijengif?   Wat is allergie?  Kan je allergisch worden? 

Kan ik voorzorgen nemen?  Kan ik nog bijen houden? 

Dit en nog veel meer zal duidelijk worden op de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegang: gratis voor leden,  1 € voor niet-leden 

VOORDRACHTAVOND 

Allergie voor bijensteken 
Door 

Dr. Stefaan De Schepper 
Op Donderdag 8 februari 2018 

Om 19.30 u in de Stadsboerderij 

Veldekensweg 10 te Turnhout 



datum  2018
Do.  8 feb. 2018   Allergie voor bijensteken

Do.  8 mrt Bestuursvergadering

Zo. 25 mrt   Bijenmarkt  &  Plantenruil

Do. 12 apr.  Statutaire vergadering  + Koninginnenkweek 

Ma.   1 mei Bestellen van ééndagslarven

Do.   3 mei  Praktijkles: overlarven

Di.   8 mei Bestuursvergadering

Ma.  14 mei Praktijkles: bevruchtingsvolkjes vormen + Ko invoeren

Zo.  17 juni BBQ

Do.   6 sep Bestuursvergadering

Do.  13 sep Ledenvergadering : Inwinteren

Do.  11 okt  Ledenvergadering : Propolis en toepassingen

Di.  6  nov  Bestuursvergadering

Do.  8  nov Statutaire vergadering + Honingproeven

Vr.  14  dec 2018  Teerfeest

Aaaaaaa

Oude tip

Gelezen in Bijenteelt van 1986:

De heer P S. uit Assen schrijft:
,,Naar aanleiding van de vraag hoe het beste de bijenvolken verenigd 
kunnen worden, deel ik u mijn methode mee.
Het heeft me al heel wat bijen gekost bij het verenigen met de kranten-
methode.
Al enige jaren neem ik wat lauw water en doe daar een beetje gemalen 
kruidnagel in, dat ik dan over beide te verenigen volken sprenkel. Deze 
herfst heb ik een zesraamsvolk zo bij haar buurvolk ingehangen.
Als ik twee volken verenig gebruik ik nog een krant erbij, maar het is niet
nodig.
Als er zo gewerkt wordt zal er geen bij afgestoken worden.
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Vallen voorzien van lokaas met synthetisch feromoon
kan de oplossing worden tegen de  invasieve aziatische

hoornaar

Gelezen in : Beeculture ( Het tijdschrift van de Amerikaanse bijenteelt ) 
van 20 oktober 2017

 Co-auteurs Ping Wen (links) en Shi-hao Dong (rechts) studeren Aziatische 
horzels. Credit: James Nieh

In het afgelopen decennium zijn Aziatische horzels, roofdierinsecten met
een wijdverspreide en groeiende bevolking  delen van Europa en Korea 
binnen gevallen. Deze “Vespa velutina” heeft een groeiende reputatie 
als een soort die snel verspreidt, jaagt op honingbijen en risico's voor de
mens veroorzaakt.

Nu heeft een bioloog aan de Universiteit van Californië, San Diego en 
zijn collega's in Azië, een oplossing ontwikkeld voor het beheersen van 
Aziatische horzels. Deze oplossing zou afkomstig zijn van het natuurlijke
chemische product dat verantwoordelijk is voor het paringsinstinct van 
het insect.
 – 10 – 't Ros Bieke 2018 – 1
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Zoals reeds gerapporteerd in oktober, ( 11de  editie van de 
Wetenschappelijke Rapporten ) hebben James Nieh van UC San Diego 
en onderzoekers van de Chinese Academie van Wetenschappen en de 
Landbouwuniversiteit van Yunnan het sexferomoon van Vespa velutina 
ontcijferd. Verder ontwikkelden zij een methode om de Aziatische 
horzels te beheersen door de mannetjes te lokken in vallen die voorzien 
zijn met gesynthetiseerde versies van de feromonen.

"We hebben de belangrijkste sexferomoonverbindingen van deze soort 
succesvol getest en de resultaten laten zien dat mannelijke dieren sterk 
aangetrokken werden," zegt Nieh, een professor in de afdeling 
Biologische Wetenschappen van UC San Diego.

Nieh merkt op dat onlangs Turkije en enkele Balkan-landen zijn 
binnengevallen door Aziatische horzels, met groot gevaar voor West-
Europa.” Een enkele hoornaar kan honderden honingbijen bijten en 
doden in hun zoektocht naar honingbijlarven. Europese honingbijen zijn 
niet geëvolueerd met dit dodelijke roofdier en hebben geen verdediging 
ontwikkeld. Als gevolg daarvan, zal in Europa de economische impact 
groot zijn ," zei Nieh, en "grote kolonieverliezen zullen voorkomen 
waardoor sommige bijenhouders de bijenteelt zullen verlaten."

Nieh merkt op dat Aziatische horzels moeilijk te beheersen zijn omdat 
hun kolonies zich snel kunnen verspreiden en hun nesten moeilijk te 
vinden zijn in niet-stedelijke gebieden. Zij vormen een gevaar voor de 
mensen door hun steken die pijnlijk zijn en in zeldzame gevallen zelfs 
dodelijk zijn.

Feromonen zijn chemische signaalstoffen die informatie verstrekken 
tussen leden van dezelfde soort. Sexferomonen spelen een sleutelrol bij
het paren en het voortbestaan van de soort. In het geval van Aziatische 
horzels, die een beperkt zicht hebben, spelen sexferomonen een 
belangrijke rol in de lange afstandsattractie. Het nieuwe onderzoek 
demonstreert een eenvoudige, betrouwbare manier om de populaties 

van deze invasieve 
insecten te monitoren
en mogelijk te 
verminderen.

Let op:

gele poten
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Blauwe gloed lokt bijen en bestuivers

Gelezen in de Standaard, biologie

Veel bloemen leerden in hun hart een vlek te maken met een blauwe gloed.
\{ant dat zien de bijen toch zo graag

Verschillende plantengroepen ontwikkelden onafhankelijk van elkaar een 
soort blauwe gloed op hun bloembladeren; maar het resultaat is telkens 
hetzelfde: de kleur trekt bestuivers aan, zo ontdekten onderzoekers.

De bloemblaadjes vertonen een groevenpatroon op de schaal van miljoenste 
millimeters. Naargelang de bloem zit daar een ander patroon in, met een 
andere variatie in breedte en in onderlinge afstand. Maar in alle gevallen is de
graad van wanorde van het patroon dezelfde, melden Beverly Glover en 
collega's in Nature, 
Welke kleur het bloemblad eronder ook heeft, het wanordelijke patroon stuurt 
een ultraviolette tot blauwe kleur terug. Bijen zien ook ultraviolet, in tegen-
stelling tot mensen.
Het is al langer bekend dat bijen, vliegen en nog een reeks insecten aan-
getrokken worden door blauw - veel insectenvallen zijn blauw, en de speciale 
lampen die de vliegen bij u thuis elektrocuteren zijn dat ook.

  Het geheim van de
  bloemetjes en de
  bijtjes ?
    Blauw

Om te kunnen bewijzen dat de blauwe vlekken op hun bloemen inderdaad 
bijen aantrokken, hadden de onderzoekers ook bloemen zonder blauw nodig,
als vergelijkingsgroep. Maar die waren nauwelijks te vinden. Ze maakten dan 
maar plastieken bloemen, met en zonder groevenpatroon.
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En jawel, hommels vonden de 'blauwe 'bloemen sneller dan die zonder 
blauwe gloed.

Een voorbeeld van 'convergente evolutie', zeggen de vorsers. Via verschil- 
lende wegen evolueerden de verschillende groepen bloemen tot hetzelfde 
eindresultaat: een blauw tot ultraviolet hart. Al is dat laatste voor ons 
onzichtbaar. (pvo)

BIJENWEIDE

1  . Allium schoenoprasum, Fijn bieslook.

De botanische naam kun je verklaren n.l. schoinos = bies en prason = look.
De plant komt van nature voor in het Noordelijke halfrond. De hoogte van de 
plant is 25-40 cm.
De plant bezit bolletjes in de grond die overblijven en wordt daardoor 
gerekend tot de vaste planten. Het blad is bolrond en hol. De bloemvorm is 
een hoofdachtig bloemscherm paars/rose van kleur afhankelijk van de 
standplaats. De bloeitijd is juli.
De planten verlangen een humushoudende grond met een zonnige tot half 
schaduw als standplaats.
De vermeerdering van de planten geschiedt door zaaien en scheuren.
Het zaaien 

Zaai bieslook in 
het voorjaar. De 
opkomst van het 
zaad is na plm. 2 
weken dus het 
zaad kiemt 
langzaam. Na de 
opkomst hebben 
de planten 2-3 
blaadjes en 
moeten we ze 
uitplanten in bosjes
van enkele planten
op 25-30 cm. 
afstand.

De planten vragen een regelmatige bemesting anders sterven heel 
gemakkelijk de punten van de bladeren. Wordt de plant gebruikt als keuken-
kruid dan 2 à 3 keer per jaar geheel tot 5 cm terugsnoeien.
Als bijenplant moet men natuurlijk niet terug snoeien anders vormt de plant 
geen bloemen. Deze bloemen worden overvloedig door de bijen bevlogen en 
er wordt nectar en stuifmeel gehaald.
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Het scheuren
De planten zijn ook te vermeerderen door oude planten in stukjes van 5 à 6 
bolletjes te scheuren, dit gebeurt in het voorjaar of in het najaar. De stukjes 
worden uitgeplant op afstand. De verzorging daarna als bij het zaaien.
Er is reeds verteld dat de plant te gebruiken is als bijenplant, als keukenkruid 
maar de plant is ook zeer mooi te gebruiken als vaste plant in de border of als
randjes plant. De bloemen zijn ook te gebruiken als droogbloem.
Als keukenkruid kan men de zaden drogen maar veel meer worden de 
bladeren fijn gesneden voor in de soep, sla, saus, salades, bij kaasgerechten,
verwerkt met boter, kortom overal waar een fijne zachte uiensmaak gewenst 
is, ze zijn rijk aan vitaminen. We mogen de blaadjes niet meekoken. 
Een hier veel op lijkende die ook als bieslook geleverd wordt is de:

2.   Allium fistulosum, ook genoemd grof bieslook of pijplook.

Deze plant heeft 
een hoogte tot 70 
cm.
Ze worden gezaaid
in maart - april 
buiten en de 
opkomst is ook na 
2 weken. Ze 
worden op rijen van
30 cm gezaaid en 
na de opkomst 
uitgedund op 
15 cm. De 
bloemhoofdjes 
hebben een witte 
kleur. De bladeren 

zijn pijpvormig. De planten gaan 3 jaar mee en moeten dan verplant of 
gescheurd worden. De plant is goed bestand tegen strenge vorst en ze zijn in
de winter frisgroen, daar door in de winter goed als keukenkruid te gebruiken.
De planten vragen een goede humusrijke grond geef daarom regelmatig wat 
humus of compost dat voorkomt dode of gele bladeren. Als we de plant laten 
bloeien leveren ze nectar en stuifmeel en zijn dus goede drachtplanten. 
Het gebruik is als bij fijnbieslook.

3,  Allium sativum, knoflook 
sativum = gekweek, Andere volksnamen zijn look hoflook, knuiflook, rilaak, 
jodenjuin, knoplook of knooplook nogal wat namen voor een plant. Daaraan 
kunje zien dat de plant veel toegepast werd en nog wordt.
De plant komt van nature voor in Azië. De plant kan een hoogte krijgen van 
60 cm met bladeren, die lijnvormig zijn. De bloeiwijzen zijn toegespitste 
bloeischeden met tussen de bloempjes vaak broedbolletjes, of er kunnen 
alleen broedbolletjes voorkomen. Het omwinselblad is gesnaveld en langer 
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dan de bloeiwijze. De bol bestaat uit zijbolletjes die met zijn allen door een wit
vlies zijn omgeven. De planten bloeien in de zomermaanden juli/augustus, ze
moeten dan beschut en in de zon staan. Het kan dan een goede drachtplant 
zijn. 

De plant vraagt een 
goede grond, die 
voldoende vochtig is. De
bollen kunnen al in 
november geplant 
worden en laten dan 
voor de winter hun 
eerste blad zien je kunt 
ook in maart/april 3-5 cm
diep planten, de 
plantafstand is 30 x 15 
cm.
Kweken we de planten 
voor de bol dan moeten 
we de bloeiwijze 
wegknippen.

De bollen kunnen geoogst worden als de bladeren verdord zijn. Na het 
oogsten op het veld laten drogen en koel en luchtig bewaren. De planten 
worden vooral gebruikt als keukenkruid of in de geneeskunde. Ze zijn dan 
weinig interessant voor de bij.
Gebruikt als kruid in de keuken bij sla, sausen, soepen. De eetlust en 
spijsvertering wordt door het gebruik van knoflook gestimuleerd.
In de geneeskunde wordt hoofdzakelijk gebruikt als worm en urinedrijvend 
middel en nog tegen verschillende andere ziekten. Het bevat o.a. de 
vitaminen A, B, B 1, 82 en C. 

Als vervanger van roflook wordt het ook wel gebruikt.
4.  Allium ursinum, wilde knoflook of daslook.
De volksnamen zijn boslook, witte look, uienbloem, berenlook, deze naam is 
te verklaren: ursinum = beren.

De onaangename geur kent 
iedereen na het eten. Het 
kauwen van selderij en 
peterseliebladeren helpt. 
Honden zijn dol op de 
bolletjes van de beide 
knoflooksoorten.

5.  Allium porum, prei.
Deze werkt zachter dan de 
andere alliums. Prei zou een 
zeer gunstige werking 
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hebben op de nieren. Prei wordt gekweekt als groente en als toekruid. Ze 
bloeien het tweede jaar.
We hebben enkele Alium soorten genoemd, die vaak als groente of toekruid 
gekweekt worden. Daarnaast bloeien ze ook nog en zijn dan als drachtplant 
van betekenis . Er zijn nog meer soorten alliums, maar deze zijn meer 
bekend als bloemplant, te gebruiken i.v.b. met de bloemkleur, bloeitijd, hoogte
en als drachtplant. Ze zijn goed te drogen als bloeiend scherm of als 
zaadscherm. Ze blijven in de winter in de grond over als bol. We kunnen er 
van in ons bezit komen door het kopen van deze bollen en deze in het najaar 
of voodaar te planten in groepjes. De vermenigvuldiging gaat snel na enkele 
jaren kunnen we heel wat mensen voorzien van deze bollen. Geef ze de 
buren cadeau en je bijen hebben er veel plezier aan. Het gezegde "We 
kunnen beter goede buren hebben dan een verre vriend" gaat dan wel op.

C.H

  Soort Hoogte cm   Kleur   Bloeitijd

Allium giganteum  150 Rose 5/6

Allium christophori 100 Zilver:violet 5/6

Allium karataviense 30 Rose / wit 4/5

Allium neapolitanum 30 Wit 4/5

Allium oreaphilum 15 Rose / rood 4/5

Allium moly 15 Geel 5

Allium spaerocephalon 40 / 80 Paars / rood 6/8

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
 – 16 – 't Ros Bieke 2018 – 1

Allium spaerocephalon


	Inhoud
	Een uitgave van de Koninklijke Imkervereniging De Rosse Bie
	Jaargang 42 nr.1 januari – februari 2018
	Verantw. uitgever : H. Braet Oude dijk 35 2300 Turnhout

