Certificering af kommuner

I dag er den store udfordring at sikre biernes fødegrundlag gennem hele sæsonen. For at biavlernes bifamilier kan yde den
nødvendige bestøvning, er det essentielt, at bierne gennem hele sæsonen har adgang til særligt pollen.
Danmarks Biavlerforening har med sine observationsbigårde dokumenteret, at der er perioder i løbet af sæsonen, hvor der
stort set ikke er føde at finde for bierne. Denne fødemangel er kritisk, da den svækker biernes vitalitet og gør dem mere
modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider. Dette vil føre til en dårligere bestøvning og i sidste ende kan det
reducere landbrugets produktion og de vilde planters udbredelse.
Danmarks Biavlerforening opfordrer derfor i år alle kommuner til at være med til at fejre bierne, ved at udså bivenlige
planter, der kan sikre bierne et godt fødegrundlag gennem hele sæsonen.
Foreningen har i samarbejde med frøfirmaet DLF udviklet flere frøsortimenter, der på en gang skaber flot blomstring og føde
til bierne. Alle kommuner, der etablerer mindst 1 hektar af de bivenlige planter fra DLF få et certifikat, i form af et roll-up
banner, der kan pryde indgangen til kommunens borgerservice eller lignende. Af dette certifikat fremgår det, at kommunen
har ydet en særlig indsats for bierne.
Flerårige blomster til lerjord
Denne blanding er sammensat af arterne Flerårig Hør, Morgenfrue, Kornblomst, Alm. slangehoved, Kornvalmue,
Forglemmigej, Gyldenlak, Klinte, Okseøje, Studenternellike, Akkeleje, Brudeslør, Hørblomst, Judaspenge, Limurt, Ridderspore,
Fingerbøl, Skærmsløjfeblomst, Røllike, Hjulkrone,
Gyldenlak – gul og Fjernellike.
Blomsterne i blandingen har en god konkurrencekraft også på lerjord. Der er lagt vægt på arter med en høj pollen- og
nektarproduktion. Blandingen anbefales af Danmarks Biavlerforening. En stor del af arterne findes vildtvoksende i Danmark.
Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand.

Pollen og nektarblanding
Denne blanding er sammensat af arterne boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, fodermarvkål, rød- og hvidkløver,
alsikekløver, kællingetand, stenkløver og esparsette.
Formålet med Pollen og nektarblandingen er sommeren igennem at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier,
sommerfugle, fluer mv. Det giver føde for insekterne og danner samtidig fødegrundlag for fuglevildtets unger.
Blandingen trives på de fleste jordtyper og bedst i det åbne land hvor der er en del direkte sol.
Biblanding til randzoner
Denne blanding er sammensat af arterne Stenkløver, Hvidkløver, Blodkløver, Hjulkrone, Honningurt og Cikorie.
DLFs bi-venlige blanding til randzoner indeholder arter, der er godkendt af NaturErhvervsstyrlsen til såning i de tre meter
randzone, der ligger længst væk fra vandløbet.

