Det gode miljø for bierne
– sprøjtemidler
Mange pes cider påvirker bierne nega vt, og de har
betydning for biernes evne l at bestøve afgrøder og
vilde planter.
Alle bier, honningbier, humlebier og enlige bier,
påvirkes af pes cider. Pes ciders farlighed testes
ind l videre kun på honningbier, men de påvirker
sandsynligvis de vilde bier endnu mere. Når pes cider testes for farlighed på bier, måler man LD50,
dvs. hvor stor en dosis, der skal l inden halvdelen
af honningbierne dør indenfor 48 mer. Jo mindre
dosis, desto farligere er pes cidet. Men pes cider
kan også påvirke bierne "subletalt". Det vil sige, at
bierne skades uden, at de dør.

Pes ciderne påvirker nega vt:
• De kan dræbe bierne.
• De kan forvirre bierne.
• De kan ændre biernes udviklingshas ghed.
• De kan forkorte biernes leve d.
• De kan påvirke biernes immunforsvar.
• De kan påvirke biernes adfærd - nedsat orienteringsevne, indlæringsevne, æglægning og
yngelpleje. Bierne kan blive hyperak ve eller
apa ske.
• De kan formindske fødemængden eller forsinke
blomstringen i randområder inklusive blomstrende hegn pga. afdri af ukrudtsmidler.
Opsummeret kan pes ciderne betyde, at bierne udvikler sig dårligere, at bifamilier og individuelle bier

bliver mindre, og at bierne kan have svært ved at
ﬁnde lbage l deres bolig. De nega ve påvirkninger
kan have stor betydning for biernes bestøvningsevne, også selv om et middels LD50, umiddelbart viser,
at et middel ikke er farligt for bier.
Bier kan udsæ es for pes cider:
• Når de ﬂyver i marker under sprøjtningen.
• Under afdri l bivenlige områder tæt på
marker.
• Via nektar og pollen med pes cidrester indsamlet fra sprøjtede blomster.
• Ved indsamling af vand med pes cidrester fra
gu a onsdråber, der udskilles fra bladene.
Gi igheden testes kun på enkeltstoﬀer. I det dyrkede land udsæ es bierne for mange forskellige stoffer sam dig og i løbet af sæsonen. Cocktaileﬀekten
heraf er der mindre viden om, men undersøgelser
har vist, at den forøger de nega ve konsekvenser. Et
middels farlighed testes kun på stadebier, der er de
yngste bier i en honningbifamilie. Nye undersøgelser
har vist, at de fødesøgende bier, som typisk er ældre
bier, kan påvirkes i langt højere grad, hvilket betyder,
at midlerne kan have større nega ve eﬀekter på
bierne, end man hid l har regnet med.
Sprøjt på den mindst skadelige måde:
• Anvend kun godkendte midler.
• Overhold anvisningerne for de enkelte midler.
• Brug ikke midler, der er mærket ”farlig for bier”
over blomstrende afgrøder og ukrudt.
• Undgå sprøjtning i biernes ak ve periode.
• Udsæt sprøjtningen, hvis der er bier i marken.
Husk at tjekke blomstrende ukrudt.
• Undgå afdri og hold afstand l bivenlige randområder.
• Undgå at ukrudtsmidler rammer blomstrende
planter tæt på marken.
• Undgå afdri l bistader tæt på marken.
• Anvend godkendte afdri sreducerende sprøjteudstyr og dyser.
• Brug en bomhøjde på maks. 40-50 cm.
• Brug lu assistance.
• Tag en snak med biavlere i området om sprøjtningen og forstå hinandens udfordringer.

Der er færre og mindre områder end dligere, hvor
bierne kan ﬁnde føde og redemuligheder, og der er
mindre varia on i deres føde. Derfor er det vig gt at
sprøjte så skånsomt som muligt, så bierne bevarer
deres vitalitet, og så blomstrende planter, der kan
være vig ge fødekilder, ikke sprøjtes væk, reduceres
eller blomstrer senere. Flere vilde bier bygger rede
i randområderne, så derfor er det meget vig gt at
holde pes ciderne indenfor marken.
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