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Blommor och bin

viktigare än du tror!
Blommor och bin har ett enastående samspel. Ofta är det
insekter som ser till att blommorna blir befruktade och ger
frukt. Bina i sin tur är beroende av att få nektar och pollen
till sin yngeluppfödning som är
grunden till bisamhällets uppbyggnad. De har utvecklat ett
ömsesidigt beroende av varandra.
Honungsbin är sociala insekter som genom strikt arbetsfördelning skapar ett
effektivt samhälle, där alla bin tillsammans bildar en superorganism. Alla är
beroende av varandra och överlever inte

Överst till vänster. Linden är en fantastisk biväxt som ger en mintsmakande
honung och har man tur, dvs om bladlössen kommer, ger trädet lite senare även
en omgång honung från honungsdagg,
som smakar kola.

Hasseln blommar tidigt och är en värdefull pollenkälla som innehåller 30 procent
protein och passar bra vid yngelmatning.

Blåsippan innehåller ingen nektar, men är tvåstjärnig när det gäller pollen.
Alla vårblommande växter är extra viktiga för samhällets uppbyggnad.
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ensamma. Samarbetet styrs genom doftämnen, feromoner, som aktiverar olika
handlingar. En rad olika signalsubstanser
samverkar genom kroppskontakt och via
luften. Exempelvis placeras en typ av feromon på blommorna för att markera bra
nektarkällor. Larverna avger en annan
typ av feromon som signalerar att bina
ska ut och samla pollen till fodersaft (en
blandning av nektar, pollen och vatten).
Mest fascinerande är binas sätt att signalera genom att dansa, en upptäckt som
resulterade i nobelpriset 1974. När samlarbiet kommer hem till kupan, luktar de
andra bina på nektarn och lär sig vilka
blommor de ska besöka. Sen börjar dansen i form av en åtta, där samlarbiet kan
visa i vilken riktning nektarkällan ligger.
Hastigheten på dansen anger avståndet
till platsen.
LIVSVIKTIG ENERGI

Honungsbiet samlar in nektar som energikälla. En fylld honungsblåsa rymmer
30–50 mg nektar med en vattenhalt på
35–95 procent. För att lagra nektarn till
vinterbruk omvandlas den till honung,
med en vattenhalt under 20 procent.
Överskottsvattnet ﬂäktar bina bort med
sina vingar. Bina känner av kvaliteten
och ratar blommor som har nektar med
lägre sockerinnehåll än 10–15 procent.
Förutom nektar behövs proteiner och mineraler, vilket bina får genom att samla
in pollen. Bina samlar pollen i små korgar på bakbenen, så kallade pollenbyxor.
Varje blomma har sin egen pollenfärg och
genom att titta på pollenbyxorna, kan
man lista ut vilken växt biet har besökt.
Årsbehovet av pollen hos ett starkt samhälle ligger på mellan 20 och 40 kilo!
Bina fyller en cell till två tredjedelar
med pollen och täcker den sedan med ett
tunt lager honung. Denna kombination
kallas för bibröd. Genom att blanda nektar, pollen och vatten kan bina framställa
en speciell fodersaft som behövs som föda
åt ynglen. Är våren sen, kan det fattas
livsviktigt pollen så att yngelproduktionen bromsas. Det är viktigt att samhället hinner växa till sig innan blomningen
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Önskvärt är blommor som avlöser varandra successivt under hela sommarperioden.

börjar för fullt. De ﬂesta bin hämtar sin
föda inom en radie av 2 km, men det
händer att de ﬂyger ända upp till 6 km.
Men på våren när de överlevande vinterbina ska ut och ﬂyga ﬁnns inte krafter
till längre turer. Man kan stödutfodra
med pollenersättning, men allra bäst är
att lära sig vilka biväxter som behövs och
se till att de ﬁnns inom räckhåll. Varför
inte plantera en lä-häck av sälg vid bikuporna?
PROPOLIS OCH SÖTNINGSMEDEL

Bina samlar även in harts från trädens
knoppar och från barrträdens kåda. Pollenbyxorna används även till hartsen och
på en ﬂygtur kan cirka 10–15 mg samlas
in. Efter bearbetning med honung och
bivax bildas propolis, ett kittvax som
används för att täta kupan från drag.
Propolis innehåller även bakteriedödande ämnen. Även honungsdagg samlas in
från blad och barr hos vissa växter såsom
gran, tall, sälg, lind med ﬂera. Honungsdaggen är sockerrik och kommer efter
bladlusangrepp.
Honungsbiet har en lång historia och
har funnits i miljontals år. I början slaktade människan hela bisamhället i sin
jakt på honung. I dag har vildsamhällena i ihåliga stockar ersatts med modern
HEMTRÄDGÅRDEN 3/12

biodling i rationella kupor. Men fortsatt
ﬁnns strax under 300 vilda arter av bin
i Sverige, varav ungefär 40 är humlor.
Biodling ingick som en naturlig del i
det gamla bondesamhället och honung
var fram till 1700-talet praktiskt taget
det enda existerande sötningsmedlet.
Honung har alltid varit en stor handelsvara, vilket har underlättats av att den
varit relativt lätt att lagra och transportera. Redan på 1700-talet importerades
betydande mängder honung, trots att
uppskattningsvis 30 000 bisamhällen
fanns i landet (i dag ﬁnns uppskattningsvis 130 000 samhällen). Sverige exporterade då i sin tur vax till katolska länder
som använde mer vaxljus. När framställningen av socker sköt fart på 1800-talet
minskade intresset för bin.

har traditionellt frukt- och bärodlare
hyrt in bisamhällen till sina odlingar för
att säkerställa en fullgod pollinering. Ju
ﬂer fröämnen som blir befruktade desto
större, saftigare och mer regelbundna till
formen blir frukterna. Vid äppelodling
står honungsbina för 60–70 procent av
skördens värde och minst fyra samhällen
rekommenderas per hektar.
På senare tid, när antalet naturliga
pollinerare har sjunkit, har intresset för
bin ökat även i odlingen av klöver och
oljeväxter. Raps och ryps får ett större oljeinnehåll om de är bra pollinerade. Rödklöver producerar mer frön om blommorna pollineras av bin med 3–6 samhällen
per hektar. Men det är svårt för bina att
nå ner till själva nektarn, rödklöverpollen
är däremot eftertraktat.

POLLINERING VÄRD PENGAR

PLÖTSLIG BIDÖD

Två tredjedelar av alla grödor som odlas
i världen är beroende av pollinerare, som
ofta är humlor och bin. Antalet pollinerande insekter har minskat drastiskt och
konsekvenserna är svåra att överblicka.
I vissa delar av världen ﬁnns biodling
som i första hand är till för pollinering av
odlade grödor. Där kan biodlaren få lika
stor inkomst från pollineringstjänster
som från försäljning av honung. I Sverige

Det ﬁnns ﬂera olika teorier till minskningen av antalet bin. Utomlands har bisamhällen drabbats av plötslig bidöd. Ett
samhälle som drabbas av plötslig bidöd
saknar vuxna bin. De har bara ﬂugit iväg,
trots att det ﬁnns yngel och mat kvar i
kupan. Plötslig bidöd är ett syndrom som
forskare menar beror på olika faktorer.
Det kan vara virusspridande kvalster och
svampangrepp som försvagar immunför-
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svaret. Kopplingar ﬁnns även till användning av vissa bekämpningsmedel. USA
har drabbats av plötslig bidöd och där är
biodling en riktig industri med biodlare
som har tusentals samhällen. Bikuporna
fraktas kors och tvärs över delstaterna
allt eftersom olika grödor blommar, något som kan stressa bina. Antibiotika
används också utomlands, vilket påverkar
binas naturliga bakterieﬂora. Bina kan
även drabbas av svält eftersom det moderna jordbrukslandskapet erbjuder en
för ensidig tillgång till föda. I Sydsverige
är det inte ovanligt att huvuddraget är
slut redan i juli. Önskvärt är ett naturligt
landskap där blommorna avlöser varandra successivt under hela sommarperioden. Då får bina en jämn och varierad
tillgång till föda. Även ensidig avel kan
minska individernas naturliga motståndskraft.
EU och Sverige har observerat problemet med minskad mängd pollinerande
insekter och stödsatsningar görs för att
främja biodling.
SKILLNAD MELLAN BIN
OCH HUMLOR

Honungsbina är mer blomtrogna jämfört med humlorna. Bina väljer ofta ut
den närmaste blomsorten som ger mest
nektar och pollen. Sen håller sig bina till
denna växt tills den blommat färdigt. Om
man då skiftar skattlådor efter blomningen, får man honung med färg och
smak från just den växten. Humlorna
samlar däremot nektar från olika växter
samtidigt. Honungsbina är främst aktiva
i soligt väder och vid temperaturer över
10–12 grader, men föredrar när det är
över 15 grader. Humlorna är aktiva även
vid lägre temperatur, redan vid 5–6 grader. Humlor ﬂyger också när det är mulet, regnigt samt i skymningen och gryningen, medan biet kräver mer dagsljus
för sin orientering. Humlorna har långa
kroppshår som underlättar vid pollinering av blommorna. Den stora fördelen
med bin är det stora antalet individer,
som gör att ett starkt bisamhälle med upp
mot 80 000 bin har en stor pollineringskapacitet.
BRA BIVÄXTER

Naturen innehåller en mångfald av blommande växter. Det är både träd, buskar,
perenner och ettåriga växter. När det gäller biodling är växter som ger nektar och
pollen av största intresse, de kallas också
för dragväxter. För att få ihop nektar till
ett halvt kilo honung måste bina besöka
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tre till fyra miljoner blommor!
Det ﬁnns böcker och listor som beskriver olika växters värde som leverantör
av binas livsviktiga energi. Ofta används
en tregradig skala, där tre stjärnor betyder att växten har stor betydelse som
leverantör av nektar eller pollen eller
ibland bägge delarna. Ibland blir man
förvånad över att det skiljer så mycket
mellan växter inom samma släkte. Både
hägg och körsbär tillhör Prunus-släktet,
men körsbärsträdet är vida överlägset när
det gäller leverans av nektar och pollen.
Ljung är en eftertraktad biväxt som ﬁnns
över stora delar av landet. Men det är
främst på Västkusten som ljungen regelbundet ger bra honungsskördar, eftersom
det krävs varmt och fuktigt väder för att
nektarn ska släppa. Vitklöver är också en
bra biväxt med lång blomningsperiod,
men det krävs minst 22 grader för att
nektarn ska friges. Eftersom väderlek och
årsmån påverkar blommorna olika, är det
av största vikt med en mångfald så att det
ständigt ﬁnns tillräckligt med energirik
föda åt bina.
Satsa på ﬂer biväxter i din trädgård!
Det ﬁnns många olika fröer av biväxter att så. Gäller det odling i större skala
brukar ﬁrmor som säljer vallfrö, även
sälja frö till biväxter. Hjälp bina att få
blommande växter som avlöser varandra
hela odlingssäsongen. Allra viktigast är
de tidiga pollengivarna, som lägger grunden för en stark vårutveckling.
Text och bild: Anna-Karin
Johansson, hortonom och
rådgivare till yrkesodlarna

Många av trädgårdens växter kan bidra
med pollen och nektar, här en juniblommande pion.

För att få ihop nektar till ett halvt kilo
honung måste bina besöka tre till fyra
miljoner blommor! Här erbjuder stjärnflockan tvåstjärnig nektar.

I nästa nummer av Hemträdgården berättas om
hur honung kan avsättas och användas samt
andra biprodukter.

Tistlar är utmärkta nektarväxter men är
inte önskvärda i odlingslandskapet eftersom de är ogräs.
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Exempel på nektar- och pollenväxter
★★★=

mycket innehåll

★★=

medel innehåll

★=

litet innehåll - = inget innehåll av beydelse

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Nektar

Pollen

Blomning

Alsikeklöver

Trifolium hybridum

★★★

★★★

juni–augusti

Blåbär

Vaccinium myrtillus

★★

★★

maj

Blåsippa

Hepatica nobilis

-

★★

april–maj

Bolltistel

Echinops sphaerocephalus

★★

★

juli–augusti

Bondböna

Vicia faba

★

★

juli

Bovete

Fagopyrum esculentum

★★★

★

juli–augusti

Fetknopp

Sedum spp

★★★

★★

juni–augusti

Fläder

Sambucus spp

-

★★

juni–juli

Gräslök

Allium schoenoprasum

★★★

★

juni

Gurkört

Borago officinalis

★★★

★★

juni–september

Hallon

Rubus ideaus

★★★

★★

juni–juli

Hassel

Corylus avellana

-

★★★

mars–april

Honungsfacelia

Phacelia tanacetifolia

★★★

★★★

juni–september

Hägg

Prunus padus

★

★

maj–juni

Hästhov

Tussilago farfara

★★

★★

mars–april

Hästkastanj

Aesculus hippocastanum

★★★

★★

maj–juni

Julros

Helleborus spp

★★

★★

februari–april

Kabbleka

Caltha palustris

★★

★★

maj–juni

Kattmynta

Nepeta cataria

★★★

★

juli–september

Kirskål

Aegopodium podagraria

★

★

juni–juli

Klockljung

Erica tetralix

★★★

★

juli–augusti

Krokus

Crocus spp

★

★★

mars–maj

Krusbär

Ribes uva-crispa

★★★

★

april–maj

Käringtand

Lotus corniculatus

★★

★★

juni–juli

Lingon

Vaccinium vitis-idaea

★★★

★

maj–juni

Ljung

Calluna vulgaris

★★★

★★

juli–september

Mahonia

Mahonia aquifolium

★

★★★

april–maj

Maskros

Taraxacum spp

★★★

★★★

maj–juni

Mjölkört

Epilobium angustifolium

★★★

★★★

juli–augusti

Oxbär

Cotoneaster integerrimus

★★★

★★

maj–juni

Oxel

Sorbus intermedia

★

★

juni

Raps

Brassica napus

★★★

★★★

maj–juni

Renfana

Tanacetum vulgare

-

-

augusti–september

Rönn

Sorbus aucuparia

★★

★★

juni

Skogsklematis

Clematis vitalba

★

★

juli

Skogslind

Tilia cordata

★★★

★

juli

Skogslönn

Acer platanoides

★★★

★★

maj

Smultron

Fragaria spp

★

★

juli

Snödroppe

Galanthus nivalis

★

★

februari–mars

Solbrud

Helenium autumnale

★

★★★

augusti-september

Solros

Helianthus annuus

★★

★★

juli-september

Surkörsbär

Prunus cerasus

★★★

★★★

april–maj

Sälg

Salix caprea

★★★

★★

april–

Tistlar

Carduus spp, Cirsium spp

★★★

★★

juni–september

Vitklöver

Trifolium repens

★★★

★★★

juni–augusti

Vitsenap

Sinapis alba

★★★

★★★

april–oktober

Sötväpplingar

Melilotus spp

★★★

★★

juli–september

Äpple, apel

Malus spp

★★

★★★

maj–juni
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