Overzicht restanten assortiment biologische bloembollen voor bijen 2014
Allen SKAL gecertificeerd
Bestellingen alleen via info@bdimkers.nl door de imkers en belangstellenden die op de lijst van onze
informele vereniging staan. Als u door ons aangeschreven bent, is dat het geval.
Uitlevering 2e week september via regionale adressen.

1. Gele Crocus Botanical – de gele boerenkrokus
De ideale verwilderingskrokus voor de honingbijen.
Bloei: februari/maart met 2 à 3 bloemen per knolletje.
10 cm hoog. Poten op 7 cm diepte met minimaal 5 cm tussenafstand

Zak met 250 gele botanische krokusbolletjes: € 33,2. Crocus Vernus – grootbloemige krokus – mix van 4 kleuren
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

Zak met 150 grootbloemige krokusbollen mix van 4 kleuren: € 29,70
3. 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)

Zak met 250 tulipa tarda’s: € 29,50

4. 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

Zak met een mix van 250 wilde hyacinten: € 34,50

5. Leucojum aestivum – het zomerklokje
Zomerklokje, grote bollen van een flinke bijenplant die in mei
bloeit met rond de 5 bloemen per stengel en zowel nectar als
stuifmeel biedt aan de honingbij, wilde bijtjes en andere insecten.
Niet te verwarren met het lenteklokje en het sneeuwklokje. Het
zomerklokje wordt tot 50 cm hoog. De plant wil graag een vochtig
plekje (mag zelfs heel nat) in de halfschaduw.

Zak met 100 zomerklokjes: € 49,50

6. Allium Christophii - sterrenlook
Sterrenlook is een sierui, bolgewas en redelijk goede drachtplant
(nectar en stuifmeel) die eind mei tot medio juli bloeit. De
bloemen zijn lila en stervormig en zeer groot met een diameter
tot ca. 30 cm. Ze worden ca. 50 cm hoog en vragen om matig
voedselrijke tot voedselrijke bodem, in de winter niet te nat.
De bloemen trekken honingbijen, hommels, maskerbijen en
dagvlinders. Plant de bollen minstens 30 cm uit elkaar omdat de
bloem zo groot is

Zak met 100 bollen sterrenlook: € 44,50

7. Allium Purple Sensation
De meeste alliums zijn wel redelijke tot zeer goede drachtplanten.
Allium cepa, de gewone ui is een van de beste, maar ook deze
diep-paarse ui draagt bij aan voedsel voor honingbijen, hommels
en vlinders.
Ze worden 75 à 100 cm hoog. Zet ze niet te dicht op elkaar in
halfschaduw of zon. De bloei is in mei-juni
De plant wordt in Engeland Allium hollandicum genoemd. Daar
zijn de niet-biologische alliums voor een prijs van 10 voor € 50,- te
verkrijgen. Ons aanbod is biologisch, dus gifvrij, geteeld.

Zak met 100 bollen Purple Sensation: € 54,50

Alle bolletjes/knolletjes poten vanaf september tot in december (enkele weken voor de strenge vorst invalt).
Pas als de bolletjes/knolletjes een goede vorst in de grond doorgemaakt hebben kunnen ze zich in het vroege
voorjaar goed ontplooien. Droog en koel (geen vriezer) bewaren.

