bijenhouden 2012 juli-augustus # 16

Drachtplanten

Cor Vonk Noordegraaf

Late bloeiers
Zelfs op mooie oktoberdagen zie je de bijen nog met pollen
binnenkomen. Afgelopen jaar zelfs in november. Voor het overwinteren is het belangrijk dat bijen nog laat pollen kunnen verzamelen, en wel in de directe omgeving van de stal. Want met
het dalen van de temperatuur worden de vluchten korter.

Houtige gewassen
Klimop (volwassen vorm van
Hedera helix)

De volwassen vorm van klimop is de
laatste jaren meer in de belangstelling
gekomen als tuinplant. Ze kan tegen
enige schaduw. Het zijn de bloeiwijzen
die sierwaarde geven, de afzonderlijke
kleine, groenachtige bloemen vallen
nauwelijks op maar zijn in het najaar
belangrijke leveranciers van nectar en
pollen. Wie het geluk heeft muren of
bomen in zijn omgeving te hebben die
begroeid zijn met klimop en waaraan
veel volwassen scheuten zitten, kan
donkere najaarshoning oogsten met
een hoog gehalte aan druivensuiker.

Tetradium daniellii var. hupehensis
(vroegere naam Euodia daniellii)

Een weinig aangeplante boom, afkomstig uit China, die als hij groot is veel
nectar kan leveren. Hij is door goed
gesorteerde boomkwekers te leveren,
maar je kunt hem ook van zaad opkweken. Hij moet wel de ruimte hebben,
want het wordt een grote, brede boom.
Bloeit in juli-augustus met crème/
witte bloemtrossen. Links twee foto’s:
boven de boom in de nazomer, onder
de bloeiwijze.

Sophora japonica

Deze eveneens uit China afkomstige
boom, wordt evenals de Tetradium,
honingboom genoemd omdat ze beide
veel nectar kunnen leveren. Daarom is
het nodig bij aankoop de juiste soort te
noemen. Sophora behoort tot de vlinderbloemigen, terwijl Tetradium tot de
familie van de ruitachtigen behoort. Er
zijn verschillende soorten en kweekvormen, die verschillen in bloei en nectarproductie. Hij bloeit wat later dan
Tetradium, namelijk in augustus.

Late dracht komt van een enkele houtachtige, maar voornamelijk van laat en lang doorbloeiende planten. Hierbij een indruk.
De foto’s zijn van Jinze Noordijk, Hennie Oude Essink, Plant
Publicity Holland, Hans van der Post, Henk van der Scheer en,
Johan de Vries en de redactie van Bijenhouden.

Sneeuwbes of Symphoricarpos

Een struik van ongeveer 1 m hoogte
die je veel in het openbaar groen aantreft. Ze wil nagenoeg overal groeien.
De kleine, weinig opvallende bloemen
maken de bloei niet uitbundig maar
ze gaat wel lang door. De bessen vormen de sierwaarde. Waar een flinke
beplanting van deze bes staat, zorgt
zij in de nazomer voor een belangrijke
bijdrage aan pollen en nectar.

Heide (Calluna vulgaris, Erica
tetralix en E.cinerea)

Niet iedere imker woont in de buurt
van heide of kan zijn bijen naar de
heide brengen. De heide is vanouds
een bekend en belangrijk drachtgebied voor nazomerhoning. De honingopbrengsten verschillen sterk van jaar
tot jaar. Het is vooral de struikheide,
Calluna vulgaris die belangrijk is voor
de dracht. Bij de gekweekte erica’s in
siertuinen zijn cultivars die in het
najaar en andere die in het voorjaar
bloeien. Niet alle kweekvormen zijn
goede drachtplanten.

Kruidachtigen
Aster

Aster is een groot geslacht met diverse soorten die als tuinplant gebruikt
worden. Als belangrijke wilde soort
voor bijen moeten we de zeeaster
noemen (A. tripolium) die soms in
grote getale langs de kust voorkomt.
Toch zijn enkele tuin cultivars ook
belangrijk, vooral als het gaat om de
pollenproductie laat in de herfst.
Plant ze daarom dicht bij de bijenstal.
Met name enkelbloemige rassen uit
de Universum-groep kunnen laat nog
rijk bloeien. Door scheuten aan het
begin van de zomer te toppen, kun je
de bloei tot eind oktober rekken.
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Persicaria amplexicaulis of
Polygonum amplexicaule

Diverse soorten uit de duizendknoopfamilie zijn drachtplanten, zoals boekweit. Ook enkele soorten uit het
geslacht Polygonum kunnen tot
drachtplant gerekend worden. Een
belangrijke drachtplant is Persicaria
amplexicaulis die als tuinplant verkocht
wordt. Zij bloeit tot laat in de herfst als
er weinig bloemen meer zijn. Hier de
‘Firefox’, extra rood.

Koninginnekruid of Eupatorium
cannabinum

Koninginnekruid wordt ook wel leverkruid genoemd. Het is een inheemse,
wilde plant die vooral op vochtige
plaatsen groeit. Van de Noord
amerikaanse soort E. purpureum zijn
verschillende kweekvormen in de handel gebracht, die alle in de nazomer
bloeien en druk door insecten en vlinders bezocht worden. Een nadeel is dat
ze als tuinplant vrij hoog worden.

Guldenroede (Solidagosoorten)

Van de verschillende soorten Solidago,
is alleen S. virgaurea inheems. Van deze
soorten zijn weer verschillende cultivars gekweekt voor de tuin en snijbloemproductie. Bloeitijd en bloeiduur
lopen nogal uiteen. Het zijn belangrijke
pollenleveranciers, maar hoe het staat
met de nectarproductie bij de kweekvormen, daarover is weinig bekend.

Springzaad of Impatiens

Inheems is I. noli-tangere en het hier
verwilderde klein springzaad I. parviflora. Verder kennen we Impatiens als
perk- en potplant, maar die zijn voor de
bijen niet van belang. Van belang vanwege de nectarproductie is I. glandulifera, de reuzenbalsemien. In grienden
en enkele andere natuurgebieden komt
deze exoot massaal voor en loont het
de moeite er bijen te plaatsen. De
bloemsporen zijn wel lang maar ruim
gevuld met rietsuiker en door de brede
opening kunnen bijen toch bij de nectar komen.

Lamsoor of Limonium

Wie als imker bij zee of de zeearmen
woont, vindt in lamsoor een goede
nectarbron die tot in het najaar bloeit.

Zonnebloem of Helianthus

In zuidelijker streken worden veel zonnebloemen geteeld voor het zaad. In
ons land meer als snijbloemen, die
afgesneden worden juist als ze als
drachtplant interessant zijn. Gelukkig
blijven er meestal wat bloemen over.
De bloei kan zich uitstrekken van de
zomer tot ver erna. De bloeitijd moet
wel gestuurd worden door ze als zaailing een daglengtebehandeling te
geven. Let op dat je geen ras koopt met
weinig tot geen stuifmeel. Vooral voor
de snijbloem worden stuifmeelloze
rassen gebruikt. Met bloeiende zonnebloemen in de buurt kunnen bijen ’s
morgens helemaal geel bepoederd
terugkomen.

Klaver (Trifolium, Medicago,
Melilotus)

De verschillende klaversoorten zijn
het hele seizoen voor allerlei insecten
belangrijke drachtplanten. Bij sommige, zoals de rode , kunnen de bijen
moeilijk de nectar bereiken. Een gunstige eigenschap van rode en witte
klaver is dat de plant zich na een
maaibeurt snel herstelt en in de nazomer opnieuw bloeit. Steenklaver herstelt zich veel moeilijker. Gele en
witte honingklaver bloeien pas in de
zomer en kunnen nog vrij lang doorbloeien. Laatst genoemde zijn tweejarig. Je treft ze vaak aan bij nieuw
ingezaaide bermen of percelen.

Duizendblad of Achillea millefolium

Groeit veel in wegbermen en ruigtes. Na
maaien geven ze vaak een tweede bloei,
soms tot laat in het najaar. Enkele
soorten worden ook als tuinplant toegepast. Ook daarbij kan de bloei verlengd
worden door ze direkt na de bloei terug
te knippen. Ze worden niet zo druk door
bijen bevlogen maar de nectar is voor
alle insecten bereikbaar.
Verder zijn er nog verschillende tuinbloemen die lang doorbloeien en
daardoor ook in het late najaar nog
voor pollen en wat nectar kunnen
zorgen, zoals dille, cosmos, goudsbloem, enkelbloemige zaaiasters en
dahlia’s (zie foto rechts). Ook de
gekweekte reseda kan door later te
zaaien nog vrij lang doorbloeien.

