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Hvordan lever de

Glimmerbøsserne overvintrer
som voksne fortrinsvis  i hegn,
men også i parker og haver. De
ligger i jordens øverste 10 cm og
kan tåle temperaturer helt ned til
-12 ºC. Når temperaturen stiger
om foråret, begynder de at blive
aktive, og ved omkring 12 ºC kan
de flyve kortere strækninger. Først
når temperaturen har passeret de
15 ºC, er de i stand til at flyve over
længere afstande. Man har regi-
streret flyvninger på over 10 km,
men den gennemsnitlige flyve-
afstand er 1-3 km.

I begyndelsen ernærer glim-
merbøsserne sig af pollen fra
mælkebøtter og vilde korsblom-
strede arter. Når vinterrapsen står
i det grønne knopstadium, ind-
finder glimmerbøsserne sig imid-
lertid hurtigt. Indflyvningen tager

typisk 1-2 dage, og de vil i løbet af
kort tid fordele sig ud over marken.

De æder først af knopperne
og senere af selve blomsterne.
Æggene lægges altid i knopperne.
Hver glimmerbøssehun kan lægge
op til 100 æg. Larverne klækkes i
løbet af 1 uge, og larveudviklingen
tager ca. 3 uger. Herefter lader de
fuldvoksne larver sig falde til jor-
den, hvor de graver sig ned og
kommer frem som voksne biller
omkring 3 uger efter.

Den nye generation forlader
straks vinterrapsen for at finde
egnet føde – helst vårraps. De
overvintrende glimmerbøsser er
allerede fløjet til vårrapsmarkerne.
Hvis vårrapsarealet i et område er
meget lille i forhold til vinterraps-
arealet, kan der derfor forekomme
store koncentrationer af glimmer-
bøsser på vårrapsplanterne.

I løbet af sommeren dør de
overvintrende glimmerbøsser,
mens den nye generation om
efteråret søger til overvintrings-
stederne. I løbet af vinteren og
det tidlige forår bliver popula-
tionen reduceret med 50-90%
– alt efter vejret. Specielt et vejr
som skiftevis er mildt og koldt
reducerer kraftigt antallet af glim-
merbøsser. Det milde vejr vækker
dem af dvalen, og derfor er bil-
lerne efterfølgende ikke så kulde-
resistente, hvis koldt vejr sætter
ind.

For at kunne konstatere om
den økonomiske skadetærskel er
overskredet, må man først finde
ud af, hvor stort angrebet er – altså
hvor mange glimmerbøsser, der er
i marken.

Optælling af
glimmerbøsser i marken
At optælle antallet af glimmer-
bøsser pr. plante er meget arbejds-
krævende. Det er derfor godt, at
der findes en sammenhæng mel-
lem antal glimmerbøsser pr. plante
og procent planter med glimmer-
bøsser:

hvor X er antal glimmerbøsser pr.
plante og Y er procent planter med
glimmerbøsser. Omregningen er
behæftet med en usikkerhed på
± 15%. I tabel 1 er vist sammen-
hængen for ti forskellige procenter.

Efter at have undersøgt om der
er glimmerbøsser på i størrelsesor-
denen 50-100 planter og omreg-
net resultatet til procent planter
med glimmerbøsser, er det nu
muligt forholdsvis nemt at be-
stemme den egentlige angrebs-
størrelse af glimmerbøsserne i
marken.

Herefter skal vi til at finde ud
af, hvordan og hvor meget skade
de gør.

Hvordan gør de skade
De voksne glimmerbøsser gør
skade ved at ødelægge knopper-
ne, således at skulpesætningen
fejler, og der fremkommer golde
stilke. Nu er det ikke således, at
alle golde stilke skyldes glimmer-
bøsseangreb. Raps vil altid sætte
flere knopper, end den har brug
for. Kommer der ikke noget an-
greb, vil de overskydende knop-
per blive aborteret og fremstå som
golde stilke. Forekommer der der-
imod et lille angreb, vil rapsens
forsvarsmekanismer sætte ind,
og en del af de ekstra knopper vil
blive til skulper. I de tilfælde, hvor
skaden er mindre end den ekstra
skulpesætning, vil man se det be-
synderlige, at angrebne marker
får et større udbytte (overkompen-
sation) end marker uden angreb.
Angrebet kan dog hurtigt blive så
stort, at der er tale om et egentlig
udbyttetab.

Glimmerbøssens larve tillæg-
ges normalt ikke den store betyd-
ning. Er der mange nok, kan de
dog godt få udbyttemæssige kon-
sekvenser. Deres væsentligste ska-
devirkning er, at de forårsager for-
vredne skulper. Det forholder sig
imidlertid således, at forekommer
larver i et økonomiske betydnings-
fuldt antal, vil den forudgående
forekomst af voksne glimmer-
bøsser have været så stor, at den
økonomiske skadetærskel langt
er overskredet.

Hvor meget skade gør de
Det udbyttetab, som et bestemt
antal glimmerbøsser forårsager,
er ikke konstant. Er planterne
i god kondition med rigeligt til-
gængeligt vand og næring, vil de-
res kompensationsevne være stor,
og et forholdsvis stort antal glim-
merbøsser vil kun påvirke udbytte
en smule. Anderledes er det, hvis
det har været meget tørt, så vil

glimmerbøsserne kunne give et
væsentligt økonomisk udbyttetab.
Også temperaturen betyder noget
– specielt hvis den er lav lige efter,
at glimmerbøsserne har invaderet
marken. I det tilfælde vil rapsen
forblive længere i det grønne knop-
stadium, og billerne vil tilsvarende
kunne gøre skade i længere tid.
Det forholder sig nemlig således,
at glimmerbøsserne forlader rap-
sen, når der ikke er flere knopper
i den rigtige størrelse (< 2 mm)
tilbage.

Som det fremgår, er glimmer-
bøssernes skadevirkning en kom-
bination af faktorer som antal
glimmerbøsser, antal dage de er
aktive i afgrøden, mængden af
nedbør og temperaturen.

Beregning af den
økonomiske skadetærskel
Den økonomiske skadetærskel
beregnes ud fra insekticidpris, ud-
bringningsomkostninger, salgspris

for rapsen, gennemsnitligt udbytte
og køreskade, se tabel 2.

Den økonomiske skadetær-
skel kan herefter udtrykkes som
det procentvise udbyttetab, glim-
merbøsserne skal forårsage, før
det kan betale sig at bekæmpe.

Den økonomiske skadetærskel =

En udregning med de i tabel 2
viste værdier giver en økonomisk
skadetærskel på ca. 5% af udbyt-
tet. Ændres udbringningsomkost-
ningerne til 120 kr/ha fås en skade-
tærskel på ca. 7%, mens skade-
tærskelen bliver på ca. 4,5% ved
en reduktion i insekticidmængde
til halvdelen af normaldosis.

Som det fremgår, kan man
ikke fastsætte én bestemt skade-
tærskel. Den må beregnes efter
de aktuelle økonomiske forhold.

Ved DJF har vi i årernes løb
gennemført en lang række forsøg
i vårraps til belysning af glimmer-
bøssernes betydning for udbytte-
tabet under forskellige vejrmæssige
forhold.

Glimmerbøssernes
skade i vårraps
Forsøgene har vist, at de mest
betydende faktorer for skader i
vårraps ud over glimmerbøsserne
er temperatur og nedbør i 7 dage
før glimmerbøsserne invaderer
vårrapsmarken, og temperaturen
7 dage efter.

Forekomsten af glimmerbøs-
ser udregnes som billedage (BD),

hvilket vil sige antallet af biller pr.
plante x antal dage, de er der. Bil-
lerne koloniserer hurtigt vårrapsen
og efter 3-4 dage når de den mak-
simale population. I gennemsnit
vil billerne blive på vårrapsen i 14
dage, hvilket man som udgangs-
punkt skal regne med ved bereg-
ningen af antal billedage. Eksem-
pelvis giver 3 biller pr. plante 42
billedage.

Temperaturen
udregnes som
daggrader (DD),
hvilket er summen
af de daglige middeltemperaturer.
Her giver 7 dage med gennem-
snitligt 15 ºC  et antal daggrader
på 105.

Hvis man vil prøve at bestem-
me et eventuelt bekæmpelsesbe-
hov 3 dage efter, glimmerbøsse-
angrebet er sat ind mangler man
daggrader for de sidste 4 dage
af 7-dagsperioden. Her må man

benytte sig af de efterhånden
pålidelige vejrprognoser.

Nedbøren (R) måles i mm.
Udbyttetabet (UT) er den økono-
miske skadetærskel og angives
i procent.

Antallet af billedage, som
skal til, før den økonomiske
skadetærskel overskrides, kan
udtrykkes således:

hvor   ‘før’  og   ‘efter’  angiver
en 7-dagsperiode før og efter
glimmerbøssernes ankomst til
vårrapsmarken. Udregningen er
behæftet med en usikkerhed på
± 20%. Nedbørsmængden kan
ikke overstige 6 mm, hvilket har
været den maksimale mængde
nedbør der indgår i datamate-
rialet. Er nedbøren højere sættes
den til 6 mm.

Tabel 1. Sammenhæng mellem  procent planter med glimmerbøsser og antal glimmerbøsser pr. plante ved optælling
af 50-100 planter

Glimmerbøsser er almindeligt forekommende i Danmark og ud-
gør et af de betydeligste skadedyr i raps. I vårraps kan de være
totalt ødelæggende for udbyttet, mens de i vinterraps har en
noget mindre men ikke uvæsentlig betydning.

Rapsens kompensationsevne er helt afgørende for udbytte-
tabet. Vinterraps kompenserer bedre end vårraps, og er der ad-
gang til rigelig vand og næring kompenseres bedre, end hvis
dette ikke er tilfældet.

Denne Grøn Viden beskriver en nem måde at optælle glim-
merbøsser på og opgøre skadetærskler for såvel vinter- som vår-
raps. Skadetærsklerne er afhængig af temperatur og nedbør.
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Beskadiget stilke uden
skulper. Forårsaget af
glimmerbøssen
Foto: Bent Bromand

Tabel 2. Priser for 2002 som grundlag for skadetærskelberegninger

Insekticidpris i kr./ha
Udbringningsomkostninger i kr./ha
Salgspris for raps i kr./hkg

Gennemsnitligt udbytte hkg/ha
Køreskade i procent

60 I
60
195

19.5
2

P

U
K

O

symbol

Tabel 3. Økonomisk skadetærskel angivet som forekomst af glimmerbøsser ved
forskellige nedbørsmængder ved anvendelse af gennemsnitstemperaturer og et
udbyttetab på 5%

Nedbør
Billedage
Biller/plante

0 mm
4

0.3
Pct. planter med biller

3 mm
25
1.8
5824

6 mm

3.3
46

78

BD = 4.0 UT –1.34 DDfør + 6.80 Rfør + 1.17 DDefter
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En vigtig regel:

Sprøjt kun når den økonomiske
skadetærdskel er overskredet.

Det er godt for økonomien, mil-
jøet og modvirker opformering
af resistente glimmerbøsser.

BD = 8.0 UT –2.7 DDfør + 13.6 Rfør + 2.3 DDefter

Hvis man eksempelvis ser på
årene 1988-1997, hvor forsøgene
har været udført, så har glimmer-
bøsserne som gennemsnit inva-
deret vårrapsmarkerne den 5. juni
med 25. maj som den tidligste og
17. juni som den seneste dato.

Hvis vi anvender gennem-
snitstemperaturerer samt en øko-
nomisk skadetærskel på 5%, vil
man komme frem til, at den til-
svarende forekomst af glimmer-
bøsser varierer meget med ned-
børen. Resultaterne er vist i tabel
3. Som det fremgår har nedbøren
og dermed planternes kompensa-
tionsevne stor indflydelse på hvor
mange glimmerbøsser der skal
til at overskride den økonomiske
skadetærskel.

Eksisterende
skadetærskler i vårraps
De af landbruget anvendte eksi-
sterende skadetærskler ligger for

tidlige angreb ved ca. 0,5 glim-
merbøsse pr. plante og for sene
angreb ved ca. 1 glimmerbøsse
pr. plante. Man kan sige, at disse
skadetærskler tager hensyn til
den værst tænkelige situation,
hvor næsten ingen kompensa-
tion foregår.

Inddrages imidlertid tempe-
ratur og nedbør, som gjort i den
beskrevne model, vil man kun
komme til at sprøjte, når der
virkelig er behov for det, og ikke
i de situationer hvor planterne
vil være i stand til at kompen-
sere for angrebet.

Glimmerbøssernes
skade i vinterraps
De eksisterende skadetærskler for
angreb af glimmerbøsser i vinter-
raps ligger i Danmark på omkring
2-4 biller pr. plante. I Sverige er
den 1-3, i Tyskland 8-10 og i Eng-

land 15-20. De angivne værdier
kan ikke helt sammenlignes, da
antallet af planter pr. m2 varierer
fra land til land. Imidlertid kan en
forskel fra omkring 3 til over 15
biller pr. plante dog ikke alene for-
klares med baggrund i plantetal.

Ved DJF har der ikke været
udført forsøg til belysning af
glimmerbøsserne skadevirk-
ning på vinterraps.

Vi kan imidlertid fastsætte
den økonomiske skadetærskel på
samme måde som for vårraps og
kommer med de anførte omkost-
ninger mv. frem til  5% udbytte-
tab. Problemet er så at finde ud
af, hvor mange glimmerbøsser der
skal til at forårsage denne skade.

Vinterrapsen kompenserer
mindst dobbelt så godt som vår-
rapsen. Hvis vi derfor parallelfor-
skyder skadetærskelmodellen fra
vårraps, således at der skal det dob-
belte angreb til, før den samme

skade er sket fås en model som
kan udtrykkes:

Skadetærskelmodellerne kan
findes på internetadressen:
http://www.agrsci.dk/plb/lmh/
index_uk.shtml

Kemisk bekæmpelse
og insekticidresistens
Når den økonomiske skadetærskel
er overskredet eller vil blive over-
skredet, er kemisk bekæmpelse
tilrådeligt. Pyretroider virker i nor-
maldosering, men man skal være
opmærksom på, at der i nogle
danske glimmerbøssepopulationer
er udviklet pyretroidresistens. Det
samme fænomen er set i Sverige
og i Nordfrankrig, hvor pyretroid-
resistensen er endog meget kraftig
og udbredt.

Den pyretroidresistens, vi har
set i Danmark, har i nogle tilfælde
også været kraftig, så glimmerbøs-
ser udsat for helt op til 4 gange
normaldosis overlevede. Det kan

derfor ikke anbefales at sprøjte
med højere end normaldosis, da

resistente glim-
merbøsser vil
overleve og efter-
følgende på grund

af deres nedarvede resistens kom-
me til at udgøre en større del af
populationerne.


