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Fra selvsterile til selvfertile kulturer – æbler
Fra afhængig til at have fordele – Jordbær

Insektbestøvning
Sætning

Frugtfald

Kvalitet Antal frø/kerner/bær/størrelse



Vilde bier er et godt supplement
Vilde bier er aktive ved lavere temperaturer

Vilde bier er effektive bestøvere (behåret)

Honningbier står honningbierne for 

omkring 70% af udbyttet





Lys jordhumle ved indgang til rede





• Flerårige blomsterstriber - værdi for nyttedyr og bestøvere –

fødekilde og skjul

• Lang blomsteringstid, 

• Tolerance overfor trafik og klipning

• Holdbar flere år

• Ikke vært for skadedyr



Opgørelserne

Bestøvere i blomsterne og frøblandingen; honningbier, humlebier, vilde 

bier, fluer, svirrefluer, sommerfugle og biller 

Etablering af frøblandingen – opgørelser af fremspirede arter

Bestøvningsgrad

• Hånd-(optimal) vs. åbenbestøvning

• Vægt, form, størrelse og antal 

befrugtede kerner/achener



Kan blomsterstriber fremme bestøvning og 

udbyttet i jordbær?

Vi har tilgode at se udviklingen i forekomsten af 

vilde bier over tid

Honningbier var de hovedsagelige bestøvere og vi 

fandt få vilde bestøvere i jordbærblomsterne

God bestøvningsgrad men ikke forskel ml. hånd-

og åbenbestøvede 

Ikke vurdering af andre kvalitetsparametre
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Kan blomsterstriber fremme bestøvning og 

udbyttet i æbler?

Flest observationer af honningbier 

6 arter af jordbier og flest rødhalet jordbi

Forskel i bestøvningsgrad ml. år  

Forskel ml. hånd- og åbenbestøvede

Effekt af afstand til blomsterstriben.  

Flere observationer af bestøvere til næste år
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https://www.facebook.com/BeespokeNSR
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Vejledninger:

Etablering blomsterstriber

Egen opgørelse af bestøvere og 

bestøvning
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