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Veel vlieguren in zonovergoten voorjaar
Nog nooit scheen de zon zo uitbundig in een voorjaar. Keerzijde was dat regen uitbleef
en droogte in delen van het land ook de bijenvolken parten begon te spelen.
Met de bloei van de acacia een paar weken geleden ging een nieuwe drachtperiode in.
Daarin is de hoofdrol weggelegd voor de lindebomen. De weersvoorspellingen voor de
komende weken zijn gunstig voor een rijke dracht. Dus houd rekening met voldoende
opslagruimte. Ondertussen zijn we nog bezig met koninginnenteelt en tal van andere
bijenzaken.
Lees meer in Bijenwerk

Meedoen aan de Biodiversiteitsprijs 2020

Op Wereld Bijendag 20 mei jl. lanceerde de NBV voor haar leden de Biodiversiteitsprijs. Er zijn
binnen de vereniging veel lokale initiatieven gericht op biodiversiteitsherstel voor bijen. Met het
instellen van deze stimuleringsprijs wordt het uitvoeren van een aantal projecten ondersteund.
Bovendien kunnen de ideeën als voorbeeld dienen voor anderen.
Er is in totaal € 50.000 beschikbaar. Inzenden van plannen kan tot eind 2020.
Lees meer

Zieke bijen! Wat nu?

We worden allemaal wel eens geconfronteerd met een ziek bijenvolk. Lang niet altijd is het direct
duidelijk wat eraan scheelt. Bijengezondheidscoördinator Annet Kunneke maakte een presentatie
waarin een stroomschema is opgenomen dat imkers helpt om op eenvoudige manier erachter te
komen wat er aan de hand kan zijn in hun zieke volk. Ook benadrukt ze het belang van een juiste
varroabehandeling en onderstreept zij wat de consequenties zijn als een behandeling niet op de
voorgeschreven wijze wordt uitgevoerd.
Bekijk en lees meer
*ADVERTENTIE*

Beefun 3-raams honingslinger
Ben je op zoek naar een handmatige honingslinger van een goede kwaliteit? De 3-raams
handmatige honingslinger van het merk BeeFun heeft een RVS vat met oplopende bodem, RVS
snijkraan en kenmerkt zich door de blauw gecoate poten. Geschikt voor ramen met een
maximale grootte van 44 x 34 cm.

Spreekbeurtpakket

Kleurrijk en informatief pakket voor de midden- en bovenbouw: posters over bijen en bestuiving,
een folder met alle aspecten van de bij en leuke extra’s om uit te delen in de klas.
Lees meer

Folders over bijenleven

Vijf kleurrijke folders over de fascinerende wereld van (honing)bijen bedoeld voor het
geïnteresseerde publiek. Gebruik ze bij een voorlichtingsbijeenkomst, of in de presentatie op een
braderie of markt.
Lees meer

Moerontwikkeling stopt in gesloten cel

Afgelopen weken werden sommige imkers die zich bezighielden met koninginnenteelt
geconfronteerd met het vaak niet tot ontwikkeling komen van nieuwe moeren. Na openen van de
moerdop blijkt de witte voedersubstantie wel aanwezig maar geen larf of imago. Vermoedelijk
heeft het te maken met gebrek aan voldoende vloeibaar voer voor de voedsterbijen, grondstof
voor de koninginnengelei die ze moeten produceren.
In het Bijenblog een post over dit verschijnsel.
Bekijk meer

Enquête winterbroed

De parasitaire Tropilealapsmijt heeft broed in de winter nodig om in ons land te kunnen
overleven. Daarom doet Bijen@wur onderzoek naar de aanwezigheid van winterbroed in
Nederlandse bijenvolken. Een korte enquête van maximaal 6 vragen onder imkers levert hopelijk
de nodige informatie op. Invullen neemt ongeveer 5 minuten tijd in beslag! Doe je mee?
Lees meer

Geef stoepplantjes een naam

Er groeit meer tussen de stoeptegels dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Hortus Leiden
roept iedereen op tot botanisch stoepkrijten: stoepplantjes met krijt van een naam te voorzien en
ze zo onder de aandacht van voorbijgangers te brengen. In Frankrijk en Engeland is het al een
rage. Een heel nuttige ook, want deze stoepplanten dragen bij aan de biodiversiteit in de
bebouwde omgeving. Op de website van de hortus staat leuke en downloadbare informatie om
zelf aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in de aanstaande zomervakantie.
Lees meer

Wie gaat er mee op imkerreis naar Armenië?

Imker Heghine Peeters, van Armeense afkomst, NBV-lid en aangesloten bij de vereniging in
Horst e.o. heeft het plan opgevat een studie-, dan wel ontmoetingsreis naar haar vaderland te
organiseren.
Heghine wil van de reis een film maken om deze naderhand op bijeenkomsten of studiedagen te
presenteren. Wie heeft belangstelling om deel te nemen en/of te helpen bij financiering?
Lees meer

Hoornaar gespot!
Met welke heb je te maken?

De Europese hoornaars laten zich ongetwijfeld weer zien bij de bijenkasten en zullen proberen
bijen te verorberen. De inmiddels beruchte Aziatische hoornaar lust ook honingbijen, nog meer
dan de Europese soortgenoot. Zie je een hoornaar en wil je weten met welke te maken hebt,
raadpleeg dan het informatieblad.
Lees meer

Volgende editie in augustus

Alle grote imkerevenementen zijn afgelast, ook de Landelijke Open Imkerijdagen die voor 11 en
12 juli stonden gepland. De komende tijd zijn imkers vooral met bijenhouden bezig. De
eerstvolgende Imkernieuws verschijnt half augustus.

IMKERKALENDER
Alle evenementen en bijenmarkten voor de komende tijd zijn afgelast.

Imkernieuws is een gratis uitgave van de NBV voor leden en belangstellenden. Imkernieuws
verschijnt in principe maandelijks. Verzonden nieuwsbrieven zijn in te zien in
het imkernieuwsarchief.
> Inschrijven?Klik hier
> Afmelden? Klik hier
Volg de imkerpraktijk op onze BijenBlog.
De NBV heeft de ANBI-status.

