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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Bestøvende insekter 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
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forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
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punktopstilling, 
brug formindsk 
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”Sidehoved / 
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Indføj ”Sted og 
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Bestøvende insekter 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Bestøvende insekter 

Ca. 280 forskelige 
vilde bier i DK 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 
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”Enhedens navn” 
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”Sidehoved / 
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Indføj ”Sted og 
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dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Bestøvende insekter 

Ca. 280 forskelige 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Honningbiernes produkter 
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Tekst starter uden 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
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stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 
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Indføj ”Sted og 
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Honningbiernes produkter 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 
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For at ændre 
”Enhedens navn” 
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Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Honningbiernes produkter 
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Økologisk honning 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Biers bidrag til udbytte 

Afgrøde Pris/kg 
(kr) 

Udbytte 
(kg/ha) 

Biers 
bidrag (%) 

Biers 
bidrag (kr/
ha) 

Hestebønner	 2,7	 3500	 5-40	 470-3.780	

Vinterraps	 6,5	 2700	 5-30	 880-5.270	

Hvidkløverfrø	 55	 150	 80-90	 6.600-7.430	

Rødkløverfrø	 45	 200	 80-90	 7.200-8.100	

Æbler	 7	 7000	 70-90	 34.300-44.100	
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Honningbiers bestøvning af rødkløver? 
20% eller 90% 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Biers bidrag til udbytte 
Afgrøde Pris/kg 

(kr) 
Udbytte 
(kg/ha) 

Biers 
bidrag 
(%) 

Biers 
bidrag 
(kr/ha) 

Hestebønner	 2,7	 3500	 5-40	 470-3.780	

Vinterraps	 6,5	 2700	 5-30	 880-5.270	

Hvidkløverfrø	 55	 150	 80-90	 6.600-7.430	

Rødkløverfrø	 45	 200	 80-90	 7.200-8.100	

Æbler	 7	 7000	 70-90	 34.300-44.100	

	 	 	Biers	bidrag	Bl	kvalitet	
Æbler	og	pærer	:	Større	mere	velformede	frugter		
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Biers bidrag til udbytte 

	 	 	Biers	bidrag	Bl	kvalitet	
Æbler	og	pærer	:	Større	mere	velformede	frugter		
Raps:	 														Mere	olie	og	bedre	sammensætning	
Jordbær:														Størrelse,	næringsindhold,	sødme,	farve	og	holdbarhed	forøges		
Agurk	og	tomat:	Længere	holdbarhed	eEer	høst	
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Afgrøde Pris/kg 
(kr) 

Udbytte 
(kg/ha) 

Biers 
bidrag (%) 

Biers 
bidrag (kr/
ha) 

Hestebønner	 2,7	 3500	 5-40	 470-3.780	

Vinterraps	 6,5	 2700	 5-30	 880-5.270	

Hvidkløverfrø	 55	 150	 80-90	 6.600-7.430	

Rødkløverfrø	 45	 200	 80-90	 7.200-8.100	

Æbler	 7	 7000	 70-90	 34.300-44.100	
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Biers bidrag til udbytte 

	 	 	Biers	bidrag	Bl	kvalitet	
Æbler	og	pærer	:	Større	mere	velformede	frugter		
Raps:	 														Mere	olie	og	bedre	sammensætning	
Jordbær:														Størrelse,	næringsindhold,	sødme,	farve	og	holdbarhed	forøges		
Agurk	og	tomat:	Længere	holdbarhed	eEer	høst	
	

Raps	og	hestebønner:	HurGgere	aHlomstring,	mere	ensartet	modning,		
															højere	spiringspct.	
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Afgrøde Pris/kg 
(kr) 

Udbytte 
(kg/ha) 

Biers 
bidrag (%) 

Biers 
bidrag (kr/
ha) 

Hestebønner	 2,7	 3500	 5-40	 470-3.780	

Vinterraps	 6,5	 2700	 5-30	 880-5.270	

Hvidkløverfrø	 55	 150	 80-90	 6.600-7.430	

Rødkløverfrø	 45	 200	 80-90	 7.200-8.100	

Æbler	 7	 7000	 70-90	 34.300-44.100	
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

4 forskellige bedrifter med bibestøvede afgrøder 

Økologi-Kongres 26.10.2015 
Dias 15 

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

160	

180	

200	

Mælkeproducent	med	æbler	 Planteavler	uden	raps	og	
frøproduktion	

(svineproducent,	
Aerkræproducent)	

Planteavler	med	raps	og	
hestebønner	

Planteavler	med	
hestebønner,	kløverfrø,	raps	

og	æbler	

Andre	afgrøder	

Bibestøvede	afgrøder	

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
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”Enhedens navn” 
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Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
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Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

4 forskellige bedrifter med bibestøvede afgrøder 
-biers bidrag til udbytte 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Mælkeproducent 
med æbler 

Planteavler uden 
raps og 

frøproduktion 
(svineproducent, 

fjerkræproducent) 

Planteavler med 
raps og 

hestebønner 

Planteavler med 
hestebønner, 

kløverfrø, raps og 
æbler 

Andre afgrøder 

Bibestøvede afgrøder 
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Hestebønner 

76-145	t.kr	

15	ha	hestebønner:	
7.100-56.700	kr	
2	ha	æbler:	
68.600kr-88.200	kr	
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

4 forskellige bedrifter med bibestøvede afgrøder 
-biers bidrag til udbytte 
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Æbler 

Hestebønner 

76-145	t.kr	

15	ha	hestebønner:	
7.100-56.700	kr	
2	ha	æbler:	
68.600kr-88.200	

12-95	t.kr	

25	ha	hestebønner:	
11.800-94.500	kr	
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
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4 forskellige bedrifter med bibestøvede afgrøder 
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Vinterraps 

76-145	t.kr	

15	ha	hestebønner:	
7.100-56.700	kr	
2	ha	æbler:	
68.600-88.200	kr	

25	ha	hestebønner:	
11.800-94.500	kr	

12-95	t.kr	

50-347	t.kr	

50	ha	hestebønner:	
23.600-189.000	kr	
30	ha	vinterraps:	
26.300-158.000	kr	

ha	
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

4 forskellige bedrifter med bibestøvede afgrøder 
-biers bidrag til udbytte 
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Andre afgrøder 
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Hestebønner 

Rødkløverfrø 

Hvidkløverfrø 

Vinterraps 

76-145	t.kr	

15	ha	hestebønner:	
7.100-56.700	kr	
2	ha	æbler:	
68.600-88.200	kr	

25	ha	hestebønner:	
11.800-94.500	kr	

12-95	t.kr	

50-347	t.kr	

50	ha	hestebønner:	
23.600-189.000	kr	
30	ha	vinterraps:	
26.300-158.000	kr	

321-630	t.kr	

40	ha	hestebønner:	17.900-151.200	kr	
30	ha	vinterraps:						26.300-158.000	kr	
15	ha	hvidkløver:					99.000-111.400	kr		
15	ha	rødkløver:				108.000-121.500	kr	
2	ha	æbler: 												68.600-88.200	kr	
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