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Majsrodbillen (Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte) er 
et meget betydeligt skadedyr 
for majsdyrkningen i USA, hvor 
den er årsag til et årligt tab på 
over 1 milliard EUR. 

For omkring 12 år siden blev 
den fundet for første gang i 
Sydeuropa og har siden bredt 
sig – specielt mod nord. 
Majsrodbillen er på EPPO’s 
(European Plant Protection 
Organization) liste over karan-
tæneskadedyr, hvilket betyder, 
at den er underlagt offentlig 
bekæmpelse.

På baggrund af billens spred-
ning i Europa har EU-Kom-
missionen besluttet, at de 

enkelte medlemslande skal 
foretage foranstaltninger mod 
spredning af majsrodbillen. I 
Danmark er en arbejdsgruppe 
blevet nedsat til udarbejdelse 
af en strategi for dette.  

Udbredelse i Europa
Billen blev fundet første gang 
i 1992 i Serbien, men har sand-
synligvis været der før dette 
tidspunkt. I løbet af 90’erne 
bredte den sig ud i Balkanom-
rådet, men der foreligger nu 
også sporadiske fund uden for 
dette område. Således blev 
den i år 1998 fundet i Italien, 
2000 i Schweiz, 2002 i Østrig 
og Frankrig og 2003 i Belgien, 
Holland og England. Den er 
endvidere fundet i Bulgarien, 

Rumænien, Ungarn, Tjekkiet, 
Slovakiet og Ukraine. Den er 
ikke fundet i Danmark, og frem 
til midten af 2004 heller ikke i 
Tyskland.

De sporadiske fund man ser 
rundt omkring i Europa er 
typisk i nærheden af lufthavne. 
Derfor må man formode, at 
majsrodbillen er ankommet 
med fl y. Den megen turisme, 
hvor biler kører gennem hele 
Europa, er sandsynligvis også 
en mulighed for hurtig spred-
ning af majsrodbillen.

Når først billen har fået fod-
fæste, vil den kunne sprede sig 
til nærliggende majsmarker. 
Imidlertid har det vist sig, at 
den lokale spredning foregår 
ret langsomt, hvilket betyder, 
at der er rimelig god tid til at få 
billen afgrænset ved hjælp af 
forskellige foranstaltninger. 

Udseende
Majsrodbillen hører til blad-
billerne. De voksne individer 
er 5-6 mm lange,  grøn-gule 
med mørke længdestriber og 
lange følehorn (fi gur 1). Larven 
er rynket, 10 -18 mm lang og 
gul-hvid med brun hovedkapsel 
(fi gur 2). 

Biologi
I det følgende er majsrodbil-
lens livscyklus vist omregnet til 
danske temperaturforhold.
Når de voksne biller om efter-
året kommer frem fra pup-
perne i jorden (fi gur 3), fl yver Figur 1. Majsrodbille
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de i en kort periode rundt for 
at tage næring til sig, før de 
begynder at lægge æg. Tids-
punktet for deres fremkomst er 
temperaturafhængigt. Udvik-
lingstiden regnes i daggrader 
(DD). 

 Ved lufttemperaturer under 
10 ºC lægges ikke æg. Den 
optimale lufttemperatur er 
omkring 17 ºC, og de er mest 
aktive ved daggry og skum-
ring. De fl este æg lægges i de 
øverste 15 cm af jorden ved 
basis af f.eks. en majsplante, 
nogle æg dog ned til 35 cm 
dybde.  Æggene går i diapause 
og overvintrer, og de klækker 
først, når de har været udsat 
for en kuldeperiode.
For meget kulde er imidler-
tid ikke godt, da antallet af 
overlevende æg halveres, hvis 
de udsættes for -10ºC i en 
uge. Udsættes de for – 10ºC i 4 
uger eller – 15ºC i 1 uge vil kun 
meget få æg overleve vinte-
ren. Udviklingsnulpunktet for 
majsrodbillen er mindst 11 ºC, 
hvilket betyder, at ved lavere 
temperaturer sker der ingen 
udvikling. Æggene klækkes, 
når de har opnået minimum 
300 DD. Der er 3 larvestadier, 
og hele udviklingen frem til 
voksen kræver yderligere mini-
mum 500 DD.

Larverne, der optræder fra 
omkring 1. juli, fi ndes i rødder-
ne og i jorden omkring dem. 
Larverne spreder sig kun meget 
lidt. De første larvestadier 

Daggrader (Day Degrees)

udtrykker en varmemængde, som betinger udvikling, f.eks. af 

et insekts æg, larver og puppe. Her bruge majsrodbillen 800 

DD over 11ºC (udviklingsnulpunktet). Dette antal daggrader 

og nulpunktet er bestemt via laboratorieforsøg. Det enkelte 

døgns DD-bidrag udgøres af gennemsnitstemperaturen minus 

nulpunktværdien. Har gennemsnitstemperaturen et døgn f. eks. 

været 17 ºC, er antallet af daggrader for det pågældende døgn: 

17-11 = 6 DD. 

Man tæller så sammen døgn for døgn, indtil den krævede tem-

peratursum er nået.

Figur 2. Larver af majsrodbille

Æg     Larve  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

300 DD     800 DD  800 DD

p Voksen + æglægning

Figur 3. Majsrodbillens formodede livscyklus i det sydlige Danmark. Daggrader (DD) 
er udregnet med 11ºC som udviklingsnulpunkt. DD for ægudviklingen er beregnet 
på jordtemperatur, mens DD for larveudviklingen er beregnet på lufttemperatur (p: 
puppestadium).
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ernærer sig af de små siderød-
der, mens ældre larvestadier 
gnaver sig ind i roden. Her gna-
ver de lange gange, hvilket er 
et typisk symptom på angreb. 
Efter færdigudvikling i roden 
forpupper larven sig i jorden. 

Puppestadiet er forholdsvis 
kort, hvorefter de voksne kom-
mer frem. Billerne bevæger 
sig hurtigt op i majsplanten, 
hvor de ernærer sig af blade og 
pollen.

Skade
Når larverne æder af rødderne 
bliver rødderne afstumpede. 
De bliver hermed lettere at 
hive op af jorden, hvilket kan 
anvendes som et første tegn på 
skade fra majsrodbillen. Kraf-
tigt skadede planter vælter 
hyppigt. Væltede planter, der 
ikke er totalt skadede, forsø-
ger at rejse sig igen, hvorefter 
stænglerne kommer til at ligne 
”svanehalse”(fi gur 4).

Værter
Den foretrukne vært er majs, 
mens enkelte andre arter af 
græsfamilien af og til kan 
optræde som værter. 

Udenlandske undersøgelser 
har vist, at de voksne biller kan 
søge føde på gåsefod, tidsel, 
svinemælk, græskar, lucerne, 
katost, hanespore, skærmaks, 
torskemund, pigæble og sand-
synligvis nogle fl ere arter.

Bekæmpelse
Bekæmpelse af larverne kan 
i Danmark ikke foretages, da 
ingen effektive insekticider er 
godkendt. I USA har et sæd-
skifte mellem majs og anden 
afgrøde kunnet reducere 
forekomsten af majsrodbiller 
væsentligt. Det betyder, at blot 
ét års ophold i majsdyrkningen 
hos en avler og hans naboer 
skulle være tilstrækkelig til at 
holde forekomsten af majsrod-
biller nede. 

Hvis billen konstateres i Dan-
mark, indføres der påbud om 
sædskifte i den angrebne zone 
og i sikkerhedszonen (se under 
plantesanitære foranstaltnin-
ger).

Der eksisterer forskellige fæl-
der – bl.a. feromonfælder, til 
monitering af de voksne billers 
forekomst (fi gur 5).

Bliver majsrodbillen et pro-
blem i Danmark?
Sandsynligvis ikke. Hvis vi be-
tragter temperaturen i perio-
den 1998-2003 i Sønderjylland 
(Jyndevad), som er et af de 
varmeste steder i Danmark, 
vil vi her i jorden have opnået 
en temperatursum på 300 DD 
i slutningen af juni til begyn-
delsen af juli. Æggene klækkes 
således på dette tidspunkt, 
men der kræves yderligere 
mindst 500 DD, før de voksne 
biller kommer frem. Inden for 
de seneste 6 år er denne tem-
peratursum opnået i 3 af årene 
omkring 20. september, mens 
den ikke er opnået overhove-
det i de øvrige 3 år.  Betragter 
vi temperaturen på Sjælland 
(Flakkebjerg) vil æggene klæk-
kes omkring 14 dage senere, og 
i ingen af de seneste 6 år har 
temperatursummen været så 
høj, at majsrodbillen har kun-

Figur 4. Stærkt angrebne planter kan kendes på de såkaldte “svanehalse”
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net færdiggøre sin udvikling. 
Majsrodbillen vil således kun 
have mulighed for at lægge 
sine æg i det sydligste Danmark 
i nogle år. I andre år vil majs-
rodbillen end ikke kunne gen-
nemføre sin livscyklus. Tyske 
forskere vurderer, at majsrod-
billen vil etablere sig i Tyskland, 
men vil gå udbredelsesmæssigt 
i stå før Nordtyskland.  

Plantesanitære foranstalt-
ninger
Der er på EU-plan vedtaget 
hasteforanstaltninger mod 
spredning af majsrodbillen. I 
Danmark er bestemmelserne 
gennemført ved bekendtgø-
relse nr. 859 af 16. august 2004 
om majsrodbillen. Lovgivnin-
gen pålægger EU-landene at 
overvåge majsrodbillen og 
beskriver hvilke udryddelses-
foranstaltninger, der skal sæt-
tes i værk, hvis majsrodbillen 
konstateres. Hvis billen konsta-
teres i Danmark, vil der bl.a. 
blive fastsat zoner omkring 
angrebsstedet, hvor avlere vil 
blive pålagt begrænsninger i 
avls- og driftsmæssige forhold, 
med henblik på at udrydde 
skadegøreren og at standse 
spredningen af angrebet.

Da risikoen for at få indført 
majsrodbillen til Danmark 
er størst via transport, har 
Plantedirektoratet opsat fæl-
der i nærheden af lufthavne 
og sydlige grænseovergange 
til monitering af majsrodbil-
len. Overvågningen udføres 
i juli-oktober i majsmarker i 

nærheden af lufthavnene i 
København, Århus, Billund, 
Aalborg, Karup og Sønder-
borg samt i majsmarker tæt på 
disse lufthavne og ved andre 
relevante trafi kknudepunkter i 
Danmark. 

Figur 5. Feromonfælder hjælper med til 
at op-dage, når majsrodbillerne fl yver

Det kan konkluderes, at Danmark på grund af det kølige 

klima befinder sig lige på nordgrænsen til, at majsrodbillen 

kan få fodfæste. Skulle den finde vej til Danmark med fly, bil 

eller anden transport, vil den kunne lægge sine æg i jorden 

ved majsplanterne, men sandsynligheden for at livscyklus kan 

gennemføres  er meget lille. Arten vil således ikke få fodfæste 

i Danmark.
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Grøn Viden indeholder informationer 
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, 
en husdyr- og en havebrugsserie, der 
alle henvender sig til konsulenter og 
interesserede jordbrugere.

Abonnement tegnes hos 
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf. 89 99 10 28 / www.agrsci.dk

Prisen for 2004: 
Markbrugsserien kr. 272,50
Husdyrbrugsserien kr. 225,00
Havebrugsserien kr. 187,50.

Adresseændringer meddeles særskilt 
til postvæsenet.
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Alle billeder er venligst udlån af
Dr. Peter C. Cate
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Hvad gør jeg, hvis jeg får mistanke om 
forekomst eller angreb af majsrodbillen?
EU-lovgivningen og den danske bekendtgørelse indeholder 
en anmeldepligt, som betyder at Plantedirektoratet skal 
kontaktes ved fund eller mistanke om fund af majsrodbillen i 
Danmark.

Anmeldelse om fund skal ske til:
Plantedirektoratet
Sektor for planter og plantesundhed
Skovbrynet 20
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 26 36 00

Figur 6. Majsrodbiller på majskolbe


