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Det skal du høre om

Hvem er bladribbesnudebillen?

- Udseende og levevis

Hvad ved vi om skadetærskler og udbyttetab?

Forsøg i 2022

Fremover?



Hvem er bladribbesnudebillen?

• Voksen bille: 2,5-3,5 mm lang

• Spættet, hvidgrå, hvidlig plet på ryggen

• Rødlige fødder

• Larven: 4-5 mm lang

• Hvid, krum, uden ben og med brunt hoved

• Lever inde i rapsstænglen



Bladribbesnudebillen

• Spættet, hvid rygplet, rødlige fødder

• Optræder tidligt (marts)

• Lægger æg i bladstilkene

• Larverne minerer i stænglen

Skulpesnudebillen

• Grå-sort

• Optræder under blomstring

• Lægger æg i skulperne

• Larverne æder frø i skulperne

De to fætre – Hvad er forskellene?

2,5-3,5 mm



• Overvintrer i hegn

• Indflyvning tidligt i foråret, marts-april
Allerede ved 11-12 °C optræder de første i rapsen

Levevis

• Meget temperaturafhængig
Lunt forår = tidlig æglægning og mange æg

• Eventuel bekæmpelse sættes ind før æglægning



• Æggene lægges i bladstilkene

• Larverne borer sig videre ind i stænglerne

• Fra april – primo juni minerer larverne i stænglerne

• Herefter søger de ud af stænglerne og forpupper sig i jorden

Levevis

• De nye biller kommer frem få uger senere

• Æder i en kort periode og søger derefter overvintring i hegn

• Kun én årlig generation

Udgangshul

Foto: Ghita Cordsen



Symptomer og afgrødeskader

• Stængelmarven bliver brunfarvet af larvernes gnav og afføring
Larvegnav kan fremme svampeangreb

• Lever i det skjulte – skaden opdages oftest først i stubben

• Ved kraftige angreb nødmodner planterne             
– Antages at der skal over 3-4 larver til, 
før ledningsvævet skades 

• Lejesæd?

Foto: Torben B. Hansen



Udbyttetab

• Set i dansk vinterraps siden 1980erne, men ganske få danske tal på udbyttetab

• Svært at afgøre, om udbyttetab skyldes angreb af bladribbesnudebillen    
– især hvis planterne ikke nødmodner

• Slesvig-Holsten: Gennem årene fundet 30 - 84 % angrebne planter.                                  
Merudbytte for bekæmpelse svinger fra 0 - 8,1 hkg/ha

• Tyske erfaringer: Generelt overvurderes larvernes skade.                                               



• Tidspunkt: Skal rammes før æglægning, oftest primo-medio april

• Tyskland: Perioden afhænger af dagstemperaturen: < 20 °C = 2-4 uger 
> 20 °C = 1 uge

• Effekt af godkendte pyrethroider. 
Kun Kaiso Sorbie har bladribbesnudebille på etiketten

Skadetærskel og bekæmpelse

• Tysk skadestærskel: 10-15 bladribbesnudebiller pr. fangbakke
Dog usikkert!

• Siden 2017 er bladribbesnudebiller fulgt i Registreringsnettet
– Vi mangler dog stadig viden om sammenhæng mellem angreb og udbyttetab



VKST har udført to forsøg i samarbejde med SEGES Innovation,

støttet af IPM-midler bevilliget af Miljøstyrelsen

Formål:

• Har bekæmpelse af bladribbesnudebiller effekt på angrebsgrad og udbytte?

Forsøg i 2022

Konklusion:

• Merudbytte for bekæmpelse med Lamdex – dog kun sikkert i det ene forsøg.

• Ingen effekt af Mavrik.

• Raps kan tåle relativt kraftige angreb før udbyttet påvirkes.



Lokalitet med stor indflyvning sidst i marts.

Skadestærskel: 10-15 pr. fangbakke

Forsøg i 2022

Gennemsnitlig fangst af bladribbesnudebiller i to fangbakker

Dato 14/3 21/3 29/3 4/4 11/4 20/4 25/4 3/5 Sum

Forsøg 1 0 1 46 0 0 49 28 8 132 

Forsøg 2 19 5 3 27

VKST Planteavlsberetning 2022



Fin sammenhæng mellem fangster og dagtemperaturer

Forsøg i 2022

DMI
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Højeste dagtemperatur ved Sorø i fangstperioden

Højeste dagtemp. gns. 2011-2022 Højeste dagtemp. i 2022

1/3 1/4 30/4

Fangster: 0 0 46 0 0 49 28

Behandlet
12/4



Forsøg i 2022

      
Billede 4. Primo juni blev angrebsgraden i stænglerne vurderet på en skala fra 0 til 5, hvor 0 er ingen 
spor efter larver, og 5 er værst angrebet. Resultaterne fremgår af tabel 3. 
 

VKST Planteavlsberetning 2022



Forsøg i 2022 – Resultater 

Forsøg 1 Forsøg 2

Larver Sympt. Larver Sympt.

Led Middel/ha % planter Pr. stængel Kar. 0-5 % planter Pr. stængel Kar. 0-5

1 Ubehandlet 100 5 3 97 6 3

2 0,2 kg Lamdex 87 2 2 87 1 2

3 0,2 l Mavrik 100 4 3 100 7 4

Behandlet 12. april

Bedømt primo juni

VKST Planteavlsberetning 2022Mavrik og Lamdex har ikke bladribbesnudebille på etiketten. 
Lamdex-aktivstof identisk med Kaiso Sorbie.



Forsøg i 2022 – Resultater 

VKST Planteavlsberetning 2022

Forsøg 1 Forsøg 2

Led
Behandlet 12/4 Std. kval. kg/ha Std. kval. kg/ha

Middel/ha Brutto Netto Brutto Netto

1 Ubehandlet 4.672 5.744

2 0,2 kg Lamdex +306 +271 +207 +172

3 0,2 l Mavrik +92 +52 +31 -9

4 0,5 l Propulse +333 +279 -83 -137

5
0,2 kg Lamdex + 

0,5 l Propulse
+304 +230 +100 +27

LSD 252 ns

• Lamdex havde effekt ved kraftige angreb, Mavrik havde minimal effekt

• Bladribbesnudebiller kan være tabsvoldende, men raps kan tåle relativt kraftige angreb

Beregnet med rapspris 4,65 kr./kg



• Bliver bladribbesnudebillen et større problem fremover?
Varmere forår = tidlig æglægning = flere æg pr. bille = kort tid til at bekæmpe

• Ved behandling fjernes samtidigt nyttedyr, bl.a. forskellige snyltehvepse.  
Sydsvensk undersøgelse: 35-55 % bladribbesnudebillelarver var parasiteret.
Ny dansk undersøgelse: Bl.a. jordloppers og glimmerbøssers snyltehvepse er 
på vingerne i april. Fundet op til 60 % parasiterede jordloppelarver.

• Risiko for resistens hos skadedyr stiger, hver gang pyrethroider anvendes

• Udgår lamda-cyhalothrin (Lamdex, Kaiso Sorbie)?

• Planer (håb) om flere forsøg: Hvornår kan behandling betale sig?
Lejesæd – er der en sammenhæng?

Fremover



Tak for 
opmærksomheden


