Overzicht november-restantenassortiment biologische bloembollen voor bijen
Allen SKAL gecertificeerd
Bestellingen alleen via info@bdimkers.nl

Prijzen zijn incl. BTW, meestal excl. verzending of afhalen.

Nog te bestellen via info@bdimkers.nl zolang de voorraad strekt:
− Onderstaand de mogelijkheden en daarna zijn wij volledig uitverkocht
− Extra: een partij grootbloemige crocussen (SKAL) in een mix van 4 kleuren via een grote
buitenlandse afnemer die nog niet alles heeft kunnen verkopen (per 2.500, dwz per krat)

Het bijenpakket:
een fleurige, zoemende tuin van februari tot eind mei
−
−
−
−
−
−

25 crocus botanisch – boerencrocus - mix van kleuren
25 crocus vernus - grootbloemige krokus - mix van kleuren
15 tulipa tarda’s – het wildtulpje – geel bloemblad met witte puntjes
10 scilla campanulata – boshyacint - mix van roze, blauw en wit
25 scilla siberica’s – de Oosterse sterhyacint – blauw
10 leucojum aestivum – wit zomerklokje met ca. 5 bloemen per
stengel

scilla siberica

Het pakket met 110 bollen/knollen: € 39,75 (incl. verzending, incl BTW)
(nog ca. 25 pakketten)
Het bijenpakket is tevens een verwilderingspakket. Voldoende uiteen geplant zal de bloei van jaar tot jaar
toenemen. Het pakket zal hommels, vlinders en bijen aantrekken. Voor de honingbijen is het vooral
interessant om een bloemsoort te bevliegen als er voldoende bijeen staan. Vandaar dat we vooral de wat
grotere pakketten aanbieden met 100 tot 250 bolletjes.

1a. Crocus Botanica – mix van 4 kleuren
(nog 2 zakken)
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 botanische krokusbolletjes mix: € 42,1b. Crocus Botanica: Romance – de boerenkrokus - geel
(uitverkocht)
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: € 42,1c. Crocus Botanica: Blue Pearl
(nog 1 zak)
Een subtiel blauwe doorschijnende verwilderingskrokus.
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 parelkleurige botanische krokusbolletjes: € 42,-

2a. Crocus Vernus – grootbloemige krokus – blauw
(nog 3 zakken)
2b. Crocus Vernus – grootbloemige krokus – geel
(nog 3 zakken)
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 krokussen
geel (2a) of blauw (2b) of een mix van beiden: € 38,50

3. Scilla Siberica – Oosterse of sterhyacint
(uitverkocht)
Bloei in maart en is 10-15 cm hoog. Wil graag rijke humusgrond en vind onder
gras ook prima. Ze verwilderen makkelijk en van jaar tot jaar wordt de bleuwe
zoemende vlakte groter.

Zak met 250 scilla siberica: € 38,50

4. Tulipa Tarda - een botanisch klein wildtulpje (10 cm)
(uitverkocht)
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: € 38,50

5. Scilla Campanulata – de wilde hyacint of boshyacint
(uitverkocht)
Deze bloeit in mei en is ca. 30 cm hoog
De plant is inheems met een mix van witte, roze en blauwe planten
Momenteel resteert alleen nog de witte variant

Zak met 250 wilde witte hyacinten: € 44,90

6. Leucojum aestivum – het zomerklokje
uitverkocht
Zomerklokje, grote bollen van een flinke bijenplant in mei bloeit met
tot 7 bloemen per stengel, die zowel nectar als stuifmeel bieden aan
de honingbij, wilde bijtjes en andere insecten.
Niet te verwarren met het lenteklokje en het sneeuwklokje. Het
zomerklokje wordt tot 60 cm hoog. De plant wil graag een vochtig
plekje (mag zelfs heel nat) in de halfschaduw.

Zak met 100 zomerklokjes: € 64,50

7. Fritillaria Imperialis Rubra – Keizerskroon
(nog ca. 40)
Bloeit in april/mei en is 80 – 120 cm groot. Een forse variant dus van
de Keizerskroon met rood-oranje bloemen. Deze bol is al sinds de 16e
eeuw vanuit Turkije en Iran in Europa in cultuur gebracht. Planten op
een zonnige plaats op 20 cm diepte en onderlinge afstand 30 cm. De
bollen kunnen in de grond blijven; ze zijn namelijk winterhard. Uit
deze soort kan letterlijk de nectar druppelen. Toch is geen sublieme
bijenplant omdat het suikergehalte van de nectar minder dan 10% is. In
de drachtplantengids staat de plant voor nectar op 3 en ook voor
stuifmeel op 3 op een schaal van 1-5
Het betreft een klein restant en we kunnen deze biologisch geteelde,
SKAL-gecertificeerde, Keizers kroon aanbieden voor de prijs waarvoor
deze ook regulier te koop is.

Netzak met 5 bollen: € 19,50; netzak met 10 bollen: € 34,50

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.
Alle informatie is te vinden op www.bdimkers.nl – actueel – biobloembollen

Uitverkocht (of niet meer los beschikbaar) zijn:
• Boerenkrokus – crocus botanica (alle 6 kleuren afzonderlijk zijn uitverkocht)
• Grootbloemige krokus mix – crocus vernus (in 4 kleuren)
een grote buitenlandse afnemer heeft nog de 4-kleuren mix
• tulipa tarda – het wildtulpje – geel bloemblad met witte puntjes
• Blauwe druifjes – muscari armeniacum (afgekeurd na testen op residuen)
• Wilde hyacint of boshyacint - scilla campanulata mix (3 kleuren)
• Het sterhyacintje dat zo mooi verwildert - scilla siberica (diepblauw)
• Zomerklokje – leucojum aestivum
• Allium purple sensation (afgekeurd na testen op residuen)
• Sterrenlook - allium christophii
• Zwarte look - allium nigrum (afgekeurd na testen op residuen)
Inschrijvingen / bestellingen voor september 2015 zijn al mogelijk voor bovengenoemde
SKAL-gecertificeerde bloembollen bij info@bdimkers.nl

