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Resume 
Bestøvning af udvalgte kloner inden for Prunus 
spinosa, Crataegus laevigata og Cytisus scoparius i 
væksthus ved hjælp af lucernebladskærebien, Me-

gachile rotundata, har vist sig at give effektiv be
støvning af disse arter og har resulteret i en god 
frugtsætning . 

Nøgleord: Prunus spinosa, Crataegus laevigata, Cytisus scoparius, bestøvningsmetode, insektbestøvning, luccrnc
bladskærebi, frugtsætning, Megachile rotundata. 

Summary 
Pollination in greenhouses of Prunus spinosa, 
Crataegus laevigata and Cytisus scoparius, has been 
carrie d out successfully by means of the alfalfa 
leafcutter bee, Megachile rotundata. Utilizing thi s 

effective pollinator, previous problems with the 
method of pollination of these landscape plants 
have thus been solved. 

In thi s experiment the perceptible result of the 
insect pollination was an excellent fruit-set. 

Key words: Prunus spinosa, Crataegus laevigata, Cytisus scoparius, pollination methods, insect pollination, fruit 
set, Megachile roiundata. 

Indledning 
Bestøvning af Prunus spinosa L., Crataegus laevi
gata (Poiret) DC. (C. oxyacantha L.) og Cytisus 
scoparius (L.) Link resulterede i en årrække i me
get ringe eller slet ingen frugtsætning. De an
vendte bestøvningsmetoder omfattede håndbe
støvning (overfØrsel af pollen til blomstens støv
fang med en meget fin pensel) og vindbestøvning 
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(frigørelse af pollen ved at blæse luft på planter
nes blomster) (ikke publiceret). 

De tre nævnte plantearter er i naturen entomo
file, dvs. de bestøves af insekter (7). Da den ude
blevne frugtsætning sandsynligvis var af metodisk 
karakter, blev det besluttet at benytte en ny meto
de, nemlig insektbestøvning i væksthus ved hjælp 
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af den importerede lucernebladskærebi Mega
chile rotundata. 

Materialer og metoder 
I februar 1986 blev der i væksthus udplantet vege
tativt formerede planter til forsøget. Af Prunus 
spinosa udplantedes 16 planter, der blev fordelt i 
to væksthuse, og tre forskellige kloner. Af Cratae
gus laevigata 14 planter fordelt i de samme to 
væksthuse og på tre kloner. Af Cytisus scoparius 
12 planter fordelt på to kloner og i de samme 
væksthuse. 

Husene blev lavet insekttætte med net, og der 
blev opsat redekasser til bladskærebierne. 

I et tredje væksthus blev som kontrolgruppe 
plantet seks Prunus spinosa og seks Crataegus lae
vigata, uden udsætning af bladskærebier. Der 
var ingen kontrolplanter af Cytisus scoparius. 

Der blev anskaffet lucernebladskærebier fra 
Den Kg!. Veterinær- og Landbohøjskole, Afde
lingen for Landbrugets Plantekulturer, hvor Sv. 
Nørgaard Holm (5,6) har arbejdet med denne bi i 
flere forsøg. 

Lucernebladskærebien yngler i opstillede rede
kasser, når den bruges som husdyr. Til redebyg
ning afskærer den planternes grønne blade, med 
forkærlighed for lucerneplanter (5,7). Lucerne 
blev derfor sået i væksthusene som bundvegeta
tion. Lucernebladskærebien er en solitær bi, der 
altså ikke lever i store sociale samfund som fx hon
ningbien (2,5). De enligt levende bladskærebier 
foretrækker at bo sammen i store kolonier. To re
dekasser blev derfor monteret i hvert væksthus, 
hver med 500 huller beregnet til yngelleje. Rede
kassernes facade blev malet i geometriske figurer 
med kontrastfarve (blå farve på sort bund) for at 
hindre fejlflyvninger ved biernes hjemkomst til re
den. 

Tabel l. Fænologi. 
Phenology. 

Bladskærebiens livscyklus består af flere sta
dier: 

Larve-, prepuppe-, puppe- og adultstadiet. På 
prepuppestadiet kan bierne overvintres i køle
skab ved 3-5°e, hvilket er en fordel ved det prak
tiske arbejde med bladskærebien som bestøver, 
idet prepupperne efter ca. 20 dage i varmeskab 
ved 300 e er fuldt udviklede bier, der umiddelbart 
efter klækningen og udsætning i væksthus eller på 
friland begynder indsamling af pollen og nektar 
og derved bestøver de besøgte planter (1,3,5). 
Den 4. april blev ca. 2000 prepupper fordelt i to 
plante bakker med perforeret låg. På plantebak
kerne var der fæstnet et gennemsigtigt acrylnet, 
hvorved biernes klækning kunne iagttages, uden 
at bierne fløj bort. Plantebakkerne blev anbragt i 
varmeskab som beskrevet ovenfor. 

Det er nødvendigt at udsætte et stort antal bier 
pr. væksthus, da kun ca. 1/3 af bierne er hunner. 
Hunnerne er alene om indsamlingen af næring 
(pollen og nektar) til reden, og de udfører der
med bestøvningsarbejdet. 

Inden udsætning af bierne i væksthusene blev 
alle åbninger i husene forsynet med finmasket 
net. (MaskestØrrelsen må maksimalt være 4 mm 
for at hindre biernes udflyvning). 

De første blomster i Prunus spinosa blev iagtta
get den 24. april (se tabel 1). Den 25. april udsat
tes de første bier i væksthusene. 

I løbet af de næste par dage afsluttedes klæknin
gen, og alle hunner var aktive i husene. 

Bierne kan med fordel udsættes på en dag med 
sol og temperatur over 20°e. De vil da straks be
gynde fouragering i planterne. 

Hvis bierne klækkes i en periode med ufordel
agtigt vejr, kan de opbevares i varmeskabet yder
ligere et par dage, når blot temperaturen sænkes 

Planteart 
Plant species 

Dato forud- Blomstrings- Blomstrings- Blomstrings-

Prunus spinosa 
Crataegus laevigata 
Cytisus scoparius 

springaf 1. 
blomst 
Date for opening 
oflstflower 

24.04 
04.05 
04.05 

periode 

Flowering 
period 

24.04--02.05 
04.05-15.05 
04.05-26.05 

De givne oplysninger omfatter alle kloner og alle planter. 
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varighed, døgn varighed/blomst, 
døgn 

Flowering Flowering dura-
duration, days tion/flower, days 

9 5 
12 8 
23 7 



til 12°C. Biernes aktivitet er størst på solrige dage 
med temperaturer over 20°C. Skygning af husene 
er derfor en ulempe for bestøvere. Af hensyn til 
planterne kan skygning og luftning i huset dog 
være en nødvendighed. Vinduerne må derfor 
have påsat net. 

Temperaturen i huset må ikke være under soc 
af hensyn til de adulte bier og ikke over 38°C, da 
pupperne dør ved så høje temperaturer. Ved tem
peraturer over 22°C ved redekasserne, skal disse 
skygges mod direkte sollys (S). 

Ved dette forsøg blomstrede planterne succes
sivt (se tabel 1), således at der konstant var føde
ressourcer til bierne. Ved fødeknaphed blev af
skårne grene med blomster af Salix spp. stillet ind 
i huset som næringstilskud. 

I væksthuset med kontrolplanter blev der ikke 
foretaget bestøvninger ved andre metoder end af 
de ret få fritflyvende insekter, der findes på denne 
årstid. I perioder med høje temperaturer stod 
døre og vinduer åbne, hvorved insekter udefra 
kunne flyve ind i dette hus. Registreringer på 
eventuelle fritflyvende insekter er ikke foretaget. 

Insektantal og aktiviteten er meget lav på 
denne årstid. Planterne i husene blomstrede på 
grund af drivningen i husene ca. 14 dage førend 
planter udendørs. 

Resultater 
Blomstringsperioden for Prunus spinosa-klo
neme varede 9 dage (tabel 1). Dette tidsrum har 
altså været tilstrækkeligt til biernes bestøvnings
arbejde. 

Ved at sammenligne frugtsætningen i de tre 
plantearter i væksthuse med bibestøvning med 

Tabel 2. Frø- og frugtproduktion. 
Seed and fruit production. 

Planteart Antal frugter, 
Plant species total 

Gns. pr. 
plante 

kontrolplanter, ses der en markant kvantitativ 
forskel i frugtsætningen i de to systemer (tabel 2). 

Bierne har udført et positivt bestøvningsar
bejde i Prunus spinosa, Crataegus laevigata og Cyti
sus scoparius med en god frugtsætning som resul
tat. 

Efter afblomstring af Prunus spinosa blom
strede Crataegus laevigata-klonerne i 12 dage. 

Den kvantitative frugtsætning i Crataegus er la
vere end i Prunus. Det kan skyldes, at Crataegus
plantematerialet var relativt uensartet. Af de 18 
udplantede individer udvikledes således kun 
blomster på 9 planter. 

Blomstringsperioden for Cytisus scoparius var 
til dels samtidig synkron med blomstringen af Cra
taegus. Dette har dog ikke hæmmet bestøvnings
aktiviteten hos CYtisus. Bierne har altså formået 
at udløse den eksplosionsmekanisme, hvorved 
pollen frigives hos Cytisus. 

Kontrolplanterne i væksthus tre viser, at selvbe
støvning hos de udvalgte kloner af de to arter, 
sjældent finder sted. 

Diskussion og konklusion 
Ved dette forsøg med insektbestøvning af Prunus 
spinosa, Crataegus laevigata og Cytisus scoparius 
ved hjælp aflucernebladskærebier er det lykkedes 
at løse de metodemæssige problemer, der hidtil 
har været i forbindelse med bestøvning af de 
nævnte landskabsplanter ved forsøgsarbejdet på 
Institut for Landskabsplanter. 

Forsøgsarbejdet tog sigte på at undersøge, 
hvorvidt de udvalgte kloner kunne bestøve hinan
den, eller om der var en barriere. 

De tidligere anvendte metoder med vind og 

Antalfrø, Antal frugter på 
total mest fertile plante 

Numberof Averagefor Numberof Number of fruits 
fruits, total oneplant seeds, total onthemost 

fertile plant 

Crataegus laevigata (is) 269 15,0 633 93 
Crataegus laevigata (c) l O l 
Prunus spin osa (is) 1906 80,0 1906 484 
Prunus spinosa (c) 14 2,3 6 
Cytisus scoparius (is) 447 37,0 1162 97 

is = insektbestøvning = insect pollination 
c = kontrol gruppe = control gro up 
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pensel havde hidtil ikke givet eller kun givet me
get ringe frugtsætning (ikke publiceret). 

Undersøgelserne med bladskærebien viser, at 
det har været metoderne og ikke bestøvningsba
rierer mellem klonerne, som tidligere påvist hos 
bl.a. Malus sieboldii (8). 

For at kunne drage detaljerede slutninger af 
bladskærebiens bestøvningseffekt bør forsøget 
gentages og sammenlignes med andre bestøv
ningsmetoder. 

Resultaterne af forsøget behandles derfor ikke 
detaljeret. Det bør opfattes som et pilotprojekt, 
med en ny og velegnet metode til bestøvning af 
Prunus spinosa, Crateagus laevigata og Cytisus sco
parius. 

Der skal endvidere nævnes, at bladskærebier 
søger til mange forskellige arter og derfor også 
kan bruges som bestøvere for andre planter (3,6). 

Erkendtlighed 
Forsøget har været udført med støtte fra Landbru
gets Samråd for Forskning og ForsØg. 
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