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Beste bijenliefhebber,
Overzicht biologische bloembollen voor bijen 2015
Allen zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest geteeld door enkele biologische
telers in Nederland
De Biologisch-dynamische imkers hebben i.s.m. de Bijenstichting grootschalig Skal
gecertificeerde bollen van Nederlandse teelt ingekocht.

Deze bollen bieden we dit jaar ook te koop aan in
klein verpakking.
Dit is uniek want slechts 1% van alle geteelde bollen is biologisch geteeld.

U heeft jarenlang plezier van kleurige en fleurige voorjaarsbloemen en
zorgt ervoor dat er in het (vroege) voorjaar nog meer voedsel voor de
bijen beschikbaar is.
Via deze link kunt u bestellen.
De opbrengst d.w.z. het verschil tussen inkoop en verkoop prijs komt geheel ten goede aan
de Bijenstichting. Zie www.bijenlint.nl
Een overzicht van de soorten:
Crocus Botanical – de boerenkrokus
ideale
verwilderingskrokus
voor
honingbijen.

De
de

Bloei: februari/maart met 2 à 3 bloemen per
knolletje. 10 cm hoog. Poten op 7 cm diepte
met minimaal 5 cm tussenafstand als mix of
apart per kleur verkrijgbaar
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Crocus vernus – grootbloemige krokus – mix van 4 kleuren of apart per kleur
verkrijgbaar
Bloeit iets later dan de botanische krokus: maart/april. 15
cm hoog. Poten op 8 cm diepte met minimaal 5 cm
tussenafstand. Ook deze krokus verwildert goed

Muscari armeniacum: blauw druifje Deze bloeit in
april en is ca. 20 cm hoog
Poten op 12
tussenafstand

cm

diepte

met

minimaal

8

cm

Tulipa tarda - een botanisch klein wildtulpje (10 cm)
Geschikt voor verwildering, geel met witte rand. bloei:
maart/april; combineert heel mooi met de muscari (het
blauwe druifje)
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Tulipa linifolia - een botanisch klein wildtulpje (15 cm)
Geschikt voor verwildering, rood met donker
hart. bloei: april/mei

Scilla campanulata – de wilde hyacint of boshyacint Deze bloeit in mei en is ca. 30 cm
hoog
De plant is inheems met een mix van witte,
roze en blauwe planten.

Scilla siberica –sterhyacint. Deze bloeit in april en
is ca. 25 cm hoog
Poten op 7
tussenafsta

cm

diepte

met

minimaal

15

cm
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allium moly jeannine – Hoogte 20-30 cm, bloeit geel in mei/juni

allium unifolium - Hoogte 20-30 cm, bloeit roze in
mei/juni

Allium christophii - heeft een grote lila bloeibol
van 15 cm doorsnee. Hoogte 50 cm bloeitijd is
mei/juni.
plantdiepte is
3*
diameter
van de bol.

Via deze link kunt u bestellen.
Tot slot: veel plezier met de bollen en dank namens de bijen .
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Namens het bestuur van de Bijenstichting, Jaap Molenaar, voorzitter

Volg ons via: Twitter of Facebook

Voor vragen: mail ons
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