
Næbtægearterne Anthocoris
nemorum, også kaldet alminde-
lig næbtæge eller skinnende
bladlustæge, og Anthocoris
nemoralis eller pærenæbtæge
er almindelige rovinsekter i
frugtplantager. Næbtæger over-
vintrer som voksne under bark
og vissent løv og kommer frem,
så snart forholdene er gunstige.
Næbtægernes tidlige aktivitet
gør dem til meget vigtige nytte-
dyr. Forsøg har vist, at næbtæ-
gerne er i stand til at reducere
skadedyrsangreb. De æder
bladlopper, bladlus, spinde-
mider, sommerfugleæg og små
larver. Mens pærenæbtæge
især angriber bladlopper, er
almindelig næbtæge mere alt-
ædende.

Grovædere
I et forsøg på Pometet kunne
én pærenæbtæge på to døgn
finde og æde over halvdelen af
de æg, som tre pærebladloppe-
hunner havde lagt i de foregå-
ende ti dage (i snit 130 æg per
gren). Til sammenligning fandt
og åd en almindelig næbtæge
godt en tredjedel af pæreblad-
loppeæggene. I et forsøg udført

på stærkt pærebladloppean-
grebne grene under net i en
plantage på Fejø i 2002 ned-
bragte to næbtægehunner på
to uger antallet af bladloppeæg
til en fjerdedel og antallet af
nymfer til en tiendedel. På
grene, der ikke var under net,
var der endnu færre bladlopper
tilbage. Det sørgede en stor
indflyvning af næbtæger sam-
men med andre nyttedyr for.
Desværre kom de for sent til at
redde pærehøsten.
I Pometet har vi iagttaget, at
almindelig næbtæge i modsæt-
ning til pærenæbtæge foretræk-
ker æblebladlus frem for blad-
lopper, og at næbtægerne fore-
trækker æble- og pærebladlop-
per frem for frugttræspindemi-
der. Men da eksempelvis æble-
bladlopper kun har én årlig
generation, må næbtægerne
det meste af året leve af andre
insekter. Næbtægernes foura-
gering, og dermed den bekæm-
pelse, man kan forvente fra
dem, vil afhænge af en kombi-
nation af, hvad der er til rådig-
hed af føde og næbtægernes
fødepræferencer.

Liv i frugtplantager
På pæretræer i franske pære-
plantager har man fundet 800
dyrearter. På æbletræerne i en
usprøjtet tysk æbleplantage
fandt man 1.000 forskellige
dyrearter. Tallene er formentlig
tilsvarende i Danmark. Som
tommelfingerregel regner man
med, at en fjerdedel af dyrene i
frugttræerne kan være skade-
lige, en fjerdedel er nyttedyr, og
resten er harmløse.
Blandt planteædende insekter
og mider gør bladlus og spinde-
mider størst skade på æbletræ-
er. Bladhvepse og sommerfug-
lelarver, blandt andet frostmåle-
re, viklere og ugler, kan anrette
skade i begge afgrøder.
Bladlopper er især et problem
på pæretræer. 
Langt fra alle planteædende
insekter gør nogen betydende
skade et givet år eller et givet
sted. Det skyldes naturlig regu-
lering, der er en kombination af
forskellige faktorer – både
biologiske og ikke-biologiske.
Mange planteædende insekter
dør, eksempelvis i løbet af vinte-
ren. De, der overlever, kan

nyttedyrene ofte holde på et
niveau, hvor yderligere bekæm-
pelse ikke er nødvendig. Hvis
den naturlige regulering af en
eller anden grund ikke slår til,
kan det betyde store afgrøde-
tab. 

Erfaringer med kemisk
bekæmpelse
For år tilbage var spindemide-
angreb årsag til intensiv sprøjt-
ning. Men spindemiderne over-
levede, og i fravær af de naturli-
ge fjender formerede de sig
hastigt. I dag er udsætning af
rovmider til bekæmpelse af
spindemider udbredt.
Rovmiderne etablerer sig per-
manent i plantagerne, så en
enkelt udsætning er ofte nok.
Når der stadig observeres alvor-
lige angreb af spindemider,
skyldes det sprøjtning med
visse stoffer, som rovmiderne
ikke kan tåle eller andre forhold,
der gør, at antallet af spinde-
mider ikke kan holdes nede af
deres naturlige fjender.
I pære nedsætter pærebladlop-
pernes sugning træets ydeevne.
Det er muligt at sprøjte mod
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Næbtæger
gratis nyttedyr i kernefrugt

Viden om samspillet mel-

lem planter, skadedyr og

deres naturlige fjender er

nødvendigt for at fremme

biologisk bekæmpelse.

Både til at fremme natur-

ligt forekommende nytte-

organismer på deres leve-

steder og til direkte biolo-

gisk bekæmpelse. 

TEKST: LENE SIGSGAARD
INSTITUT FOR ØKOLOGI, KVL

ALMINDELIG NÆBTÆGE – Anthocoris nemorum, foretrækker æblebladlus
frem for bladlopper, men da æblebladlopper kun har en årlig generation,
må næbtægerne det meste af året leve af andre insekter. 
Foto: Lene Sigsgaard.

PÆRENÆBTÆGER – Nymfer af
pærenæbtæge, Anthocoris nemo-
ralis, æder pærebladloppeæg. 
Foto: C. Kastrup.



pærebladlopper, men lopperne
udvikler hurtigt resistens mod
sprøjtemidlerne. Samtidig ned-
sætter sprøjtning antallet af nyt-
tedyr, der er væsentligt længere
om at retablere sig end skade-
dyrene, selv om visse arter, her-
under voksne næbtæger, kan
flyve til udefra. Sprøjtning kan
derfor paradoksalt nok give et
større udbrud af pærebladlop-
per. Derfor anbefaler rådgiv-
ningstjenesten ofte helt at stop-
pe sprøjtning mod pæreblad-
lopper. Dette resulterer i, at den
naturlige population af nyttedyr
har genetableret sig nogle år
efter den sidste sprøjtning.
Dermed aftager problemerne

med pærebladlopperne. Dette
sker dog ikke uden midlertidige
udbyttetab.

Valg af æglægningssted
Våbenkapløbet mellem planter
og planteædende insekter har
udviklet sig over millioner af år.
For at forsvare sig har planterne
udviklet forskellige mekanismer,
men insekterne har tilsvarende
udviklet måder at omgå planter-
nes forsvar på. Et meget
væsentligt planteforsvar er nyt-
tedyrene. Planterne er nytte-
dyrenes levested, og nektar og
pollen er føde for mange arter
af voksne nyttedyr. Planterne
kan altså give nyttedyrene både
næring og skjul til gengæld for
deres hjælp med at kontrollere
skadedyrene.
De træer, hvor overvintrende,
voksne næbtægehunner om
foråret vælger at lægge deres
æg, får gavn af næbtægernes
mange afkom, fordi larverne
ikke kan flyve væk og derfor må
leve af, hvad de kan finde i
nærheden. På trods af at begge
næbtægearter kan finde egnet
bytte i både æble og pære,
betyder deres forkærlighed for
henholdsvis æble og pære (figur
1), at én art, nemlig almindelig
næbtæge, vil være den art, der
har betydning for biologisk
bekæmpelse i æble, mens
pærenæbtæge tilsvarende kan
anvendes i pæreplantager. 

Læhegn og urter
Hvis forholdene er ugunstige,
kan voksne næbtæger flyve
væk. Det er derfor nødvendigt
at tiltrække eller fastholde næb-
tægerne ved at forbedre omgi-
velserne for dem, for eksempel
ved at plante læhegn, hvor de
kan overvintre. Insekter i
læhegn er alternativt bytte for
nyttedyrene, når der er for lidt
føde i selve plantagen. 
Midt på sommeren, hvor der
ikke er kraftige saftstrømme i
træerne og derfor færre plan-
teædende insekter, som kan
være føde for nyttedyrene, kan
en urtevegetation hjælpe til at
bevare nyttedyr, herunder

almindelig næbtæge, i planta-
gen (figur 2). Især på brænde-
nælder kan der midt på som-
meren være mange almindelige
næbtæger. 
På Fejø Forsøgsplantage og
rundt om i Europa har man for-
søg, hvor græsstriben mellem
frugttræerne helt eller delvist er
erstattet med blomstrende
planter. Ved hjælp af nektar,
pollen og alternative byttedyr til-
trækker blomsterne nyttedyr
som svirrefluer, guldøjer og
snyltehvepse. Næbtæger til-
trækkes i følge engelske under-
søgelser af kamille, kornblomst
og gul okseøje. De blomstrende
planter skaber også levesteder
for andre nyttedyr. I Schweiz er
dette påvist for edderkopper.

Perspektiverne
Næbtægernes valg af æglæg-
ningssted viser, at selv om
mange rovinsekter har et bredt
spektrum af byttedyr, kan deres

valg af levested, her æble eller
pære, blive afgørende for deres
rolle i bekæmpelse af skadedyr.
Næbtæger finder og udvælger
æglægningssteder, hvor deres
afkom har gode chancer for at
finde bytte. Det er muligt, at
nogle af de ‘spor’, for eksempel
honningdug, der tiltrækker
tægerne, kan bruges i forbin-
delse med biologisk bekæmpel-
se.
Hegn og urtevegetation kan
aktivt bruges til at tiltrække og
fastholde nyttedyr. Disses antal
kan øges ved at sammensætte
en urtevegetation i frugtplanta-
gen, således at der er et alter-
nativt bytte midt på sommeren
og ved at vælge hegnsplanter,
som giver nyttedyrene gode
overvintringsmuligheder og
alternativt bytte.
I situationer, hvor den naturlige
regulering ikke slår til, kan sup-
plerende udsætninger af nytte-
dyr komme på tale. 
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BYTTET – Gren angrebet af pærebladlopper. Foto: C. Kastrup.
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Figur 2. Antal næbtæger i gennemsnit for tre æbleplantager i 2001.
Bemærk, at der er flest almindelig næbtæge i urtevegetationen midt på
sommeren og flere almindelig næbtæge i træerne først og sidst på somme-
ren. Der er meget få pærenæbtæge i æbleplantagerne. 
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Figur 1. Almindelig næbtæge og
pærenæbtæge foretrækker at
lægge deres æg på henholdsvis
æble og pære. Almindelig næb-
tæge foretrækker at lægge sine æg
på bladranden, mens pærenæb-
tæge lægger dem på bladpladen.


