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Honning er energi

• Honningbier har deres navn 
fra den honning de samler


• Honning er et ideelt brændstof


• Det bruger bierne i perioder 
uden blomster, især i vinteren i 
Danmark



Pollen er næringsstoffer

• Bierne får deres protein, 
vitamin, og fedtsyre behov fra 
pollen


• Pollen fordøjes især af de 
voksne bier, som producer 
fodersaft til larverne


• Hos andre bier fodres larverne 
direkte med pollen



Pollen giver bestøvning

• Honningbier største betydning 
er på grund af deres 
bestøvning


• Honning er en biting









Pollen er sundt for bier

• Pollen øger biers livslængde


• Sammenhæng mellem pollen og virus


• Sammenhæng mellem pollen og immunitet


• Pollen og nosema


• Pollen og varroa



Honningbiers ernæring er koblet til landskabets sammensætning 

Landbrug, nåleskov og saltvand er negative faktorer i 
forhold til proteinindhold i bibrød. 
Løvskov, haver, freskvand, kløvergræs, søbredder 
og græsland er positive faktorer i forhold til  
proteinindhold i bibrød. 
Det afhænger af afstanden til bigården, stor effekt  
første 500 m, men helt ud til 10 km  
Næppe overraskende, men veldokumenteret!



Mangel på pollen  
rammer bierne  
sundhed

Mindsket adgang til pollen hæmmer udvikling af biernes fodersaftkirtler



Pollen attraktivitet varierer i løbet af sæson, 

i top sidst i august, i bund sidst i juli



Pollen styre bisundhed

• Sammenhæng mellem pollens ernærningsværdi og 
honningbiers sundhed


• Pollenmængden er afgørende for varroa population


• Pollen kan hele varroaskader i nogen grad


• Pollenmangel forværre situationen med virus og nosema


• Høst af pollen skal gennemtænkes





Model baseret på fem års data, 10 bigårde i vestfransk

landbrugsområde. Raps og solsikke er de prægende

trækplanter. Men dårlige sæsoner, med svigtende pollen

under rapstrækket, giver flere varroamider. 

Solsikkers pollen er af ringe kvalitet og gavner ikke bierne. 

Man råder til at undgå at tømme stadet forårshonning, 

kommer bierne til at sulte, kan de ikke samle pollen.

Vær opmærksom på dårlige bigårde, dårlige år.





Effekten af bifoder med blandinger af 
pollen og pollenerstatning for Nosema og 
virusmængder i honningbier

Pollen hæmmer vækst af Deform vingevirus bedre end 
pollenerstatning



Invitation 
Bliv forsøgsvært for Aarhus Universitet



Landskabstyper
• Bierne kan enten blive stående hvor de er


• Ellers kan vi hjælpe med at finde en ny bigård


• For hver bigård laver vi et GIS kort 


• Det giver data om arealudnyttelse i 3 km afstand


• Vi kan beregne arealet med byzone, landbrug og natur


• Vi vil prioritere bigårde, der maksimere forskelle 







Pollen og analyse

• Vi har fået bevilget et budget til kun 30 bigårde!


• 300 prøver af bibrød artsbestemmes første år


• Biernes pollenlager vurderes af biavleren


• Vi sammenholder landskabstyperne og pollenudbytte


• Metode med fotoanalyse afprøves i øjeblikket









Varroatælling
• Vi ønsker varroa optælling 3 gange om året


• Datoer 15. juni, 15. juli og 15. august, lokalt tilpasset


• Prøverne udtages på ca. 300 voksne bier 


• Bierne fryses og sendes til Flakkebjerg 


• Vi tæller og sender data retur, eventuelt offentliggørelse?


• I planlægger selv jeres varroa bekæmpelse





Vintertab
For de tre bifamilier opgøres overlevelse mindst:


• Første gang når man drypper med oxalsyre


• Anden gang først i april 2021


• Tredie gang først i maj 2021


• Løbende hvis en bifamilie dør


• Vi gentager det hele i 2021, dog ikke pollenbestemmelse



Hvad får deltagerne?
• Godtepose, med bøtter, etiketter, pincetter og kuverter


• Pollenanalyser for 30 deltagere


• GIS kort for bigården for alle


• Viden om hvor biernes henter deres føde


• Varroatrykmåling i deres bier


• En kontrakt i forhold til personfølsomme oplysninger! 



Hvad får biavlen?

• Viden omkring pollens betydning for biers sundhed


• Sammenligning mellem bigårde og pollenforsyning giver 
mulighed for at optimere fordeling i landskabet


• Muligheder og udfordringer ved vandrebiavl


• Viden om vigtige faktorer for varroasyge og vintertab


• Redskaber til at forebygge vintertab



Hvad skal I rapportere?
• Høster I pollen fra jeres bier?


• Hvornår og hvormeget?


• Tager I honning fra med pollen tavler?


• Hvornår forberedes vinterlejet?


• Med eller uden pollentavler?


• Dronningskifte, sværmning, sygdom?



Ny viden for biavlere
Weekend workshop 29 feb-1mar 2020 
https://events.au.dk/vidensdeling-varroamider


Workshop i forbindelse med Biavlskonference 
www.bishoppen.dk  se under arrangementer


Åbent hus i Flakkebjerg den 27.-28. juni 2020 
Offentlig bisygdomsbekæmpelse 
Aarhus Universitet, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse 
www.biforskning.dk


per.kryger@agro.au.dk
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Tak til: 
Jer for opmærksomheden 

Det nationale biavlsprogram 2019-2022 
samt

per.kryger@agro.au.dk

www.biforskning.dk 
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