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7,50 (konsum) 6830 40 2730 20.480

Hvad er insekterne værd i kroner og øre

Kilde: Hansted m.fl ., 2018.

SURKIRSEBÆR

Landmandens udby  e af 
insektbestøvning 
40% højere udby  e.

Biavlerens udby  e 
Blomstringen er meget kort, så det er begrænset 
hvor meget nektar, bierne kan nå at indsamle.

Antal bifamilier/ha 
3-10 bifamilier/ha. 

Blomsterbiologi
Blomsterne sidder i halvskærme. Hver blomst har 
fem hvide kronblade, en griff el med en frugtknude 
og to frøanlæg og ca. 30 støvdragere. Nektar afgives 
ved basis af grifl en. Kun det ene frøanlæg udvikles 
 l en rød, sa  ig stenfrugt under normale omstæn-

digheder.

De sorter, der dyrkes i Danmark er alle selvfer  le, 
men de har gavn af bibestøvning og kvi  erer med 
højere udby  e. I danske forsøg med Stevnsbær gav 
blomster, som bier havde adgang  l en væsentlig 
højere frugtsætning end blomster, bierne ikke havde 
adgang  l.

Den eff ek  ve bestøvningsperiode er 1- 5 dage, og 
længden a  ænger af sort. Forsøg i Danmark har 
vist, at den eff ek  ve bestøvningsperiode for Stevns-
bær sandsynligvis kun er én dag.

Vig  ge insekter
Vind medvirker  l bestøvningen, men bier er nød-
vendige for at opnå maksimal bestøvning.

Honningbier er de vig  gste bestøvere, men surkir-
sebær bestøves også af humlebier og enlige bier, 
overvejende enlige jordbier. Blandt humlebierne er 
det kun humlebidronningerne, der er kommet frem 
fra deres vinterhi på blomstrings  dspunktet, mens 
de mere talrige humlebiarbejdere endnu ikke er 
blevet dannet.Honningbi i surkirsebær. Foto Lise Hansted.

- bier er nødvendige for maksimal bestøvning
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Surkirsebær er en  dligt blomstrende afgrøde med 
et meget stort antal blomster, der skal bestøves i 
løbet af meget kort  d. Dvs. på en  d, hvor der ikke 
er så mange vilde bier, fordi de ikke er kommet frem 
fra overvintringen endnu. Nogle år er der kun få 
varme dage under blomstringen, hvor bierne kan 
fl yve og bestøve de mange blomster. Er det omvendt 
varmt under blomstringen, kan den vig  gste bestøv-
ningsperiode været forbi i løbet af få dage. Det er 
derfor vig  gt at udsæ  e rigeligt med honningbifami-
lier under den korte blomstring, da de kan udny  e 
korte perioder med godt bestøvningsvejr med et 
stort antal bier.

Hvornår skal bierne udsæ  es?
Når 10 % af blomsterne er sprunget ud. For kloner 
med meget kort eff ek  v bestøvningsperiode, som 
f.eks. Stevnsbær, er det meget vig  gt, at man hur  gt 
får sat bierne ud, så snart træerne er i begyndende 
blomstring.

Specielt om at passe på bierne i denne afgrøde
Det kan være en fordel at lade urter (f.eks. mælke-
bø  er) i plantagebunden blomstre, da man generelt 

får den bedste bestand af både vilde bier og hon-
ningbier, når de har adgang  l forskellige blomster. 
Hvis man slår plantagebunden, vil det være en for-
del at slå den af fl ere gange, så biernes fødegrund-
lag ikke forsvinder brat.
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