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Danmarks Biavlerforening 

En del 
landmænd 
sår striber 
med vildt- og 
bivenlige 
planter.

Efter rapsens 
blomstring 
kan bierne 
have svært 
ved at finde 
føde.

Honningurt 
er en god 
bitræks-
plante.

UDFORDRING
Værdien af honningbiernes bestøvning af frøafgrøder, frugttræer og buske 
anslås til ca. 1 milliard kroner årligt.  

I Danmark eksisterer der ikke længere vildtlevende honningbifamilier. Det 
skyldes en parasit, varroa-miden, som i løbet af ganske få år tager livet af 
bifamilien, med mindre miden bekæmpes. Det betyder, at der i Danmark 
kun findes de bifamilier, som biavlerne holder.

Der er derfor god grund til at passe på honningbierne - både for naturens 
skyld, men også for landmandens økonomi.

SÅDAN PASSER DU PÅ BIERNE
• Anvend kun godkendte midler, og læs etiketten grundigt.
• Sprøjt ikke over blomstrende afgrøder og ukrudt med midler mærket 

”Farlig for bier”.
• Pyrethroider kan udsprøjtes mellem kl. 21 og 03 (sommertid). Vær 

opmærksom på, at bierne i varmt vejr kan flyve efter kl. 21. Pyrethroidet 
Mavrik er uden bimærke.

• Begræns vinddriften, når du sprøjter. 
• Orientér dig om bistader i nærheden af dine marker. Kontakt eventuelt 

biavleren, og fortæl, at du skal sprøjte dine afgrøder. 
• Er der bier i marken, så udskyd sprøjtningen, indtil bierne ikke længere 

flyver i marken. Selv om det er en kornmark, så kan bierne godt være i 
marken, når de flyver efter blomstrende ukrudt eller samler honningdug 
fra bladlus.

• Så og plant bi-venlige planter.

BI-VENLIGE PLANTER
I løbet af en sæson opstår der perioder, specielt efter rapsens  blomstring, 
hvor bierne har svært ved at finde føde. 

Af bi-venlige planter kan nævnes:
• honningurt
• hjulkrone
• hvid-, rød- og alsikekløver 
• gul sennep
• lucerne
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