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Van de redactie

Uitgegeven door de Imkersbond ABTB, de Limburgse Landen Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN)

Dit nummer van 'Bijen' is heel breed van samenstelling. Er
komen niet alleen zaken aan de orde die direct het imkeren
betreffen, maar er wordt ook verder gekeken. Het artikel
over het ecologisch groenbeheer in Ede is daarvan een
voorbeeld; het stukje over angelloze bijen ook. Verder gaan
de vaste rubrieken met het seizoen mee. Daarnaast krijgt de
Varroa-bestrijding ruime aandacht: werkt Apistan nog tegen
'mijn' mijten en hoe pas ik mierenzuur toe?
De overige artikelen bieden voor elke imker wat wils. Wat
mijzelf erg aanspreekt is het artikeltje over de observatiekast.
Het gefascineerd toekijken hoe de bijen hun gang gaan. Op
hun eigen manier. Zonder dat ze in een bepaalde richting
worden gedwongen door een doenerige imker.
Regelmatig een poosje rustig erbij gaan zitten, en vervolgens
je opgenomen voelen in de wondere wereld van het bijenvolk. Dat is echt genieten.
Ad Vermaas
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'Bijen' verschijnt 11 keer per jaar omstreeks de 1Se van de
maand (de juli- en augustusnummers worden gecombineerd).
Oplage 7.600
Tarieven voor handelsadvertenties: op aanvraag bij de
redactiesecretaris.
Niet-commerciële advertenties in 'Vraag en aanbod':
f 20,OO per 20 woorden, elk extra woord f 0,50
Betaling bij opgave.
Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren.
Overname van artikelen en illustraties alleen met toestemming van de redactie en dan met bronvermelding.
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten
uiterlijk zes weken vóór de datum van verschijning aan de
redactiesecretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeur
op een diskette insturen. Zo mogelijk met foto's of dia's.
Vormgeving en opmaak Grafisch Atelier Wageningen
Druk Drukkerij Modern b.v., Bennekom
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