BESTØVNING

Sådan kan frøavleren hjælpe
bier og andre bestøvere
Hjælp bestøverne:
Værn om blomsterbestøvende insekters
levesteder og fødegrundlag og sprøjt
mindst muligt.
Af seniorforsker Yoko Luise Dupont
og seniorforsker Birte Boelt fra
Aarhus Universitet og Henning Bang
Madsen, Københavns Universitet
Livligt summende insekter og
blomstrende marker er ikke kun
en fryd for naturelskere.
Insekternes aktivitet betyder
også højere frøudbytte og bedre kvalitet af insektbestøvede afgrøder som
kløverfrø, hestebønne,
raps og visse grønsagsog blomsterfrø.

Som frøavler kan du være med til at sikre fødegrundlaget for bestøvere
ved f.eks. at lave blomsterstriber. Foto: Nils Elmegaard

Grøn ørken
Det moderne danske
landbrugsland er dog
tit en grøn ørken for
blomsterbesøgende insekter: Store, intensivt
dyrkede marker dominerer, typisk med selveller vindbestøvede afgrøder som korn og
majs.
Kløvergræsmarker
afgræsses eller høstes
ofte til ensilageproduktion før
blomstring. Udyrkede arealer,
f.eks. hegn og grøftekanter med
vilde blomster og redesteder for
insekterne er stærkt indskrænket.
Netop derfor har bestøverne brug for en hjælpende hånd i
landbrugslandet. Der kan tages
hensyn og skabes flere levesteder for de trængte insekter ved en
række forskellige tiltag:

Det kan du gøre
Levende hegn og andre marknære
udyrkede områder er ofte vigtige
levesteder for de blomster-besø| www.froeavl.dk |

Blomsterstriber med
flerårige
pollen- og
nektarrige
planter er
en god kilde
til føde for
de blomstersøgende
insekter.

gende insekter i landbrugslandet.
Værn om de hvidblomstrede træer og buske som mirabel, slåen, tjørn og fuglekirsebær samt
blomstrende urter i hegnsbunden, som er vigtig føde for bier og
andre bestøvere. Markernes hjørner og kiler er ofte besværlige at
dyrke og kan med fordel efterlades som gode levesteder for de
vilde bier med blomstrende urter og redeplads for humlebier og
mange jordboende arter af andre
vilde bier.
Sprøjt ikke mere end nødvendigt og hold god afstand til de
små udyrkede marknære områder
(hegn, grøftekanter, markkanter,
vandhuls- og vandløbsbredder),
som er fristeder for bier og andre
nytteinsekter.
Undersøg om midlet har ’bimærke’, og følg forbehold for anvendelse som eksempelvis sprøjtning uden for biernes flyvetid.

Blomsterstriber
Landbrugsland er, i perioder
udenfor blomsterafgrøders blomstring, generelt meget blomsterfattigt. Her kan blomsterstriber
med flerårige, pollen- og nektarrige planter være en god kilde til
føde for de blomstersøgende insekter.
Brug gerne en blanding med
mange forskellige slags blomster,

så der er blomster til rådighed
gennem hele sæsonen, og gerne
en blanding med hjemmehørende plantearter. Som frøavler skal
du være opmærksom på risiko for
krydsbestøvning mellem frøafgrøden og arter i blomsterblandingen.
Se også www.bivenlig.dk og
www.lf.dk/bi
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Gode bi-planter m.
blomstringstid
Pil (flere arter), marts – maj
Prunus arter (f.eks. kirsebær,
og mirabeller), april og frem
Ribes arter, (f.eks. ribs, solbær
og stikkelsbær), april – maj
Æbler og pærer, maj – juni
Mælkebøtte, april – maj
Honningurt, maj - juli
Ranunkel, maj – september
Blåhat, maj - september
Døvnælde, maj – september
Hvidkløver, juni – september
Kællingetand, juni - juli
Hindbær og brombær, juni – juli
Hjulkrone, juni - august
Kulsukker, juni – august
Klokkeblomster, juni – september
Katost, juli - september
Stenkløver, juli – september
Tidsler, juli – september
Gederams og dueurt,
juli – september
Stor knopurt, juli - september
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