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Forord 

Miljøstyrelsen har, som en del af ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af 

forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug, 2017-2020”, i en bestilling dateret den 30. januar 2018 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer 

og Jordbrug om en udredning om rapsjordlopper som skadedyr i vinterraps. Der ønskes besvarelse af følgende 

spørgsmål: 

 

• Rapsjordloppens biologi i Danmark 

• Muligheder for at monitere rapsjordlopper, så betydende angreb i vinterraps kan varsles i så god 

tid, at behovet for bejdset udsæd til den kommende afgrøde kan vurderes på tidspunktet før 

eventuel iværksættelse af selve bejdsningen 

• Behov for og effekten af alternative pesticidbehandlinger i forhold til bejdsning med 

neonikotinoider 

• Niveauet af og risikoen for insekticidresistens hos rapsjordlopper i Danmark 

• Kan der fastsættes begrænsninger for evt. fremtidige dispensationer fx geografisk. 

 

 

 

 

Niels Halberg, 

Direktør DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
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Rapsjordloppens biologi i Danmark 

Geografisk udbredelse  

Rapsjordloppen, Psylliodes chrysocephala (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) er udbredt henover den hele det 

europæiske kontinent samt Nordafrika, Mellemøsten, Asien og Nordamerika (Bonnemaison, 1965; Nadein 

2010). Rapsjordloppen er kendetegnet som specialist på korsblomstrede planter og er et skadedyr på især 

vinterraps, Brassica napus L. i det centrale og nordlige Europa (Bromand, 1990; Alford et al. 2003). I Danmark 

optrådte rapsjordloppen første gang på majroer (turnips), Brassica rapa subsp. rapa i forbindelse med 

frøproduktion (Thomsen og Bovien, 1933). Før 1990 blev der herhjemme hovedsageligt dyrket vårraps, der 

ikke blev angrebet af rapsjordlopper i et antal og omfang, der betød væsentlige udbyttetab. Med et skifte i 

1990 til dyrkning af vinterraps fik rapsjordloppen optimale betingelser for at sprede sig og opbygge store 

populationstætheder med efterfølgende høje udbyttetab til følge. De første registrerede udbrud var i det 

sydlige Jylland, og allerede i 2001 var rapsjordloppen almindelig udbredt over hele Danmark (Nielsen, 1994).  

 

Udseende 

Rapsjordloppen er 3-5 mm lang med et rødgult hoved og blåsorte metalskinnede halsskjold samt dækvinger. 

For- og mellemben er rødgule, mens baglår er kraftige og metalliske sorte brunsorte. Rapsjordloppernes 

larvestadium er 1,5-7 mm i længde. Larven har et mørkebrunt hoved og nakkeskjold samt tre par forben. 

Kroppen er cremet, hvidgul med en masse mørke prikker. Larven kan let forveksles med larvestadier af flere 

nærtstående arter. 

 

Livscyklus og skader 

Tidspunktet for kolonisering af vinterrapsmarker i sensommeren varierer meget imellem år og er især bestemt 

af temperatur og til en vis grad også selve fremspiring af vinterrapsen. I den første periode efter kolonisering 

vil de voksne biller ernære sig af de første kimblade og senere af de unge planter, hvor de først tegn på 

tilstedeværelse af rapsjordlopper ses ved små runde ”skudhuller” i bladene. Det er sjældent, at de voksne billers 

fødesøgning på rapsplanter medfører økonomisk tab for producenten. Rapsjordlopperne begynder typisk 

æglægning fra midt september, hvor de fleste hunner er blevet seksuelt modne, og hvor temperaturen i 

dagtimerne stadig er høj (Bonnemaison og Jourdheuil, 1954; Vig, 2003). Æggene lægges enkeltvis eller i 

klumper i jorden tæt ved rapsplanterne (Ebbe-Nyman, 1952). Såfremt temperaturen i løbet af 

vintermånederne ikke kommer under 2°C vil æglægning kunne fortsætte frem til det tidlige forår 

(Bonnemaison og Jourdheuil, 1954; Schulz, 1985). Efter at æggene er klækket, gennemløber rapsjordloppen 

tre larvestadier fra tidlig oktober og frem til det følgende tidlige forår. De helt unge larvestadier minerer i 

planternes bladribber og vil typisk senere søge videre ind i plantens stængler, hvor de opholder sig igennem 

vintermånederne (Alford, 1979; Hossfeld, 1993; Johnen og Meier, 2000). I det tidlige forår begynder larverne 

at optage næring igen og når hurtigt 3. larvestadium, hvor de typisk minerer inde i planternes stængel samt i 
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vitale vækstpunkter. Aktiviteten af 2. og 3. stadium larver forårsager normalt betydelig skade ved misfarvning 

af blade, der til sidst vil falde af. Planternes mulighed for vækst reduceres ligeledes, og der opstår typisk 

kummerformer. Ved kraftige angreb af larver kan der ligeledes indtræde direkte tab af planter, eller 

plantestænglerne kan knække under vindpåvirkning. Indirekte tab kan optræde på grund af 

rapsjordloppelarvernes aktivitet, idet vævsskader på planterne kan medføre en infektion af svampen 

Leptosphaeria maculans (Sowerby) (Pleosporales: Leptosphaeriaceae) der forårsager rodhalsråd i rødderne 

med efterfølgende plantedød eller sammenfald af planter (Newman og Plumridge, 1983). 

  

I maj/juni vil de udvoksede larver forlade rapsplanterne for at forpuppe sig i jorden. I enkelte år vil 

larveudviklingen allerede være overstået i efterårsmånederne, hvor forpupning så sker. I disse ”milde” år vil 

omfattende skade på vinterraps allerede kunne ses i det sene efterår. Nyklækkede voksne rapsjordlopper ses 

i juni/juli måned, hvor de ernærer sig af rapsplanter og andre korsblomstrede. Herefter går de i 

sommerdiapause (dog ikke normalt for Danmark eller andre nordiske lande) frem til august/september, 

hvorefter livscyklus starter op igen (Ebbe-Nyman, 1952; Bonnemaison og Jourdheuil, 1954; Pouzet og 

Ballanger, 1984; Derron og Goy, 1991). 

 

Spredning 

Rapsjordloppen har én generation om året og opholder sig det meste af sit liv i og på korsblomstrede planter. 

De voksne rapsjordlopper har to perioder i løbet af vækstsæsonen, hvor de migrerer fra områderne med 

værtsplanter. Deres første migrationsperiode ligger før sommerdiapausen i juli/august måned. Man mener, at 

migrationen har til formål at undgå de høje sommertemperaturer, og rapsjordlopperne søger til områder med 

køligere og fugtigere mikroklima såsom markskel, hegn og skovkanter. Enkelte individer forbliver dog i 

markerne, hvis temperaturen ikke bliver for høj. Her vil de opholde sig inde i stængler og stængelstubbe 

(Meuche, 1944). I denne periode udvikles hannernes kønskirtler, mens hunnernes ovarier og æg udvikles 

senere. Sommerdiapausen, som rapsjordloppen gennemløber i det sydlige Europa, er som allerede nævnt 

sjældent forekommende i Danmark. I Danmark er det normalt vinterperioden, der er ugunstig og som tvinger 

rapsjordloppens larvestadier ind i vinterdiapause. Den anden periode, hvor de voksne biller migrerer, er lige 

efter afslutning af deres sommerdiapause i begyndelsen af september. Denne migration falder normalt 

sammen med fremspiring af den nyligt såede vinterraps. 

  

De voksne biller migrerer hovedsagelig ved flyvning og beskrives som relative gode flyvere, der kan 

tilbagelægge store afstande. Dog er deres retning for migration eller spredning bestemt af vindstyrke og 

vindretning, og kraftig vind bevirker at billerne slet ikke flyver. Hvilke faktorer, der udløser spredning til nye 

områder, er usikkert og der har ikke kunnet påvises nogen korrelation imellem billernes flyveaktivitet og f.eks. 

den relative luftfugtighed (Ebbe-Nymand, 1952). Dog er der meget, som indikerer, at temperaturen har en 

afgørende indflydelse på billernes tilbøjelighed til at migrere, eventuelt i kombination med duftstoffer fra de 

fremspirende unge vinterrapsplanter (Alford, 1979; Derron og Goy, 1991; Johnen og Meier, 2000).  
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Efter overstået kolonisering af vinterrapsen ændres jordloppernes adfærd gradvis til kun at omfatte bevægelse 

rundt imellem planter ved at hoppe eller springe. Denne adfærdsændring skyldes tilsyneladende ikke 

temperaturen, men falder mere sammen med hunnernes seksuelle modning. Når alle hunner er seksuelt 

modne, ses flyvning sjældent. Ligeledes ses den største aktivitet af rapsjordlopper lige efter solnedgang, hvilke 

kan forklares ved at fugtigheden i vegetationen på dette tidspunkt af døgnet normalt er meget høj 

(Bonnemaison og Jourdheuil, 1954).  

 

Populationsdynamik 

Angreb og efterfølgende skade på vinterraps på grund af rapsjordlopper forekommer periodiske med omkring 

7 år mellem hvert større angreb (Erichsen, 1993; Nilsson, 2002). Der er generel enighed om, at 

populationsdynamikken for rapsjordlopper er bestemt af tre faktorer; vejrforholdene omkring såning og 

fremspiring af vinterraps, temperaturen gennem vintermånederne og i en vis udstrækning indflydelse af de 

naturlige fjender (Berryman, 1996; Cornell et al., 1998; Meuche, 1944; Bonnemaison, 1965; Nilsson, 2002; Ulber 

og Wedemeyer, 2004). 

 

Vejrforholdene omkring såning og fremspiring er bestemmende for intensiteten af billernes æglægning, hvor 

et mildt efterår vil forlænge perioden for optimal æglægning og efterfølgende larveudvikling. 

Vintertemperaturen har især indflydelse på larvernes overlevelse. De naturlige fjender menes at indvirke i 

forskellig grad på overlevelse af æg og larver (Ulber og Wedemeyer, 2004; Williams, 2010; Ulber et al., 2010). 

Snyltehvepsen Tersilochus microgaster (Scépligeti) (Hymenoptera: Ichneumonidae) er specialist på larver af 

rapsjordlopper og andre nærtbeslægtede bladbiller. Løbebillen, markgrotteløberen, Trechus quadristriatus 

(Schrank) (Coleoptera: Carabidae) er en generalist og prædator på blandt andet æg af rapsjordlopper 

(Warner et al., 2003; Ulber og Wedemeyer, 2004). Derudover har laboratorieforsøg vist, at patogene svampe 

som Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae) kan inficere larver af 

rapsjordlopper, men dette har ikke kunne verificeres ved feltundersøgelser (Butt et al., 1992).  

 

Af de tre nævnte faktorer er det kun de naturlige fjender, der menes at kan indvirke på populationen af 

rapsjordlopper via en cyklisk eller tæthedsafhængig måde. Især snyltehvepsen T. microgaster kan være et 

godt bud på en regulerende faktor. I år med massive udbrud af rapsjordlopper vil denne snyltehveps have en 

forsinket respons i forhold til populationstætheden af rapsjordloppen, hvilke typisk betyder, at rapsjordlopper 

efter et massivt udbrud igen falder til lave tætheder (Cornell et al., 1998). 

 

Reproduktion og udvikling 

Rapsjordloppens hunner lever i flere måneder og lægger æg i det meste af deres levetid. Hunnerne er i stand 

til at lukke ned for æglægning under ugunstige perioder eller ved manglende ressourcer for så igen at skrue 

op for æglægningen, når forholdene bedres (Fritz et al., 1982; Price et al., 2011). I tilfælde af et kort eller koldt 
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efterår med lille æglægning vil de overlevende hunner kunne fortsætte æglægning det følgende forår og 

med en høj æglægningsrate (Bonnemaison og Jourdheuil, 1954). Hunnernes æg modnes gradvist efter, at 

hunnen er klækket fra puppen. Før æglægningen går der dog et stykke tid; varigheden af denne periode 

afhænger af tilgængelig føde og abiotiske faktorer såsom temperatur. Kontinuerlig æglægning kræver kun 

én parring. Hunnernes fekunditet og levetid er afhængig af tilgængelighed og kvalitet af føde samt de 

abiotiske faktorer. Blandt de abiotiske faktorer har temperaturen en direkte og altafgørende effekt på start, 

intensitet, antal og længde af æglægning (Price et al., 2011). Reproduktion hos rapsjordlopper er mulig inden 

for temperaturintervallet 2-30°C (Bonnemaison og Jourdheuil, 1954), med den korteste periode før 

igangsætning af æglægning på 14-18 dage ved temperaturer omkring 16-20°C. Maksimum fekunditet på 

695-700 æg observeres ved 16°C (Mathiasen et al., 2015a). 

 

Udvikling af æg til 1. stadium larve udtrykt i antal graddage (bestemt ved det summerede antal graddage 

over den nedre tærskelværdi for æggets udvikling) varierer betydeligt. Den nedre tærskelværdi og antal af 

graddage er i forskellige kilder angivet til 3.2°C og 240 graddage, 4°C og 200 graddage, 5.1°C og 190 

graddage og 7.0°C og 160 graddage (Alford, 1979; Johnen og Meier, 2000; Bonnemaison og Jourdheuil, 1954; 

Mathiasen, 2015). Hvis embryo i de lagte æg har nået at akklimatisere sig til det omgivende miljø før et fald i 

temperaturen, er det i stand til at udvikle sig ved temperaturer helt ned til 2°C (Bonnemaison og Jourdheuile, 

1954).  

 

Ovenstående data viser, at der ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng imellem antallet af voksne biller 

i det tidlige efterår, når vinterrapsen fremspirer, og antallet af larver pr. rapsplante senere på sæsonen. Især 

temperaturen i den mellemliggende periode fra de voksne billers kolonisering af markerne og til larvernes 

fremkomst er en afgørende og drivende faktor for rapsjordloppers populationsdynamik. Dertil kommer, at der 

er stor variation i mellem de enkelte hunners reproduktionskapacitet.  

 

Faldende temperaturer og faldende daglængde i det sene efterår og de tidlige vintermåneder samt 

manglende føde igangsætter en form for kuldetolerance i larver og voksne biller (Sømme, 1999). 

Vintertemperaturen påvirker overlevelsen af rapsjordlopper med et forventelig følgende fald i tætheden af 

larver og voksne individer efter en kold vinter (Meuche, 1944; Buhl, 1959). Dødeligheden af larver er bestemt 

af udviklingstrin, temperatur (testet ved -11°C og -16°C) og graden af fugtighed, hvor 2. stadium larver havde 

den største overlevelse (Meuche, 1944). Det blev fornylig vist imellem ikke akklimatiserede og akklimatiserede 

larver, at der ved -5°C ikke var nogen signifikant forskel i overlevelse imellem ikke-akklimatiserede og 

akklimatiserede larver, men ved -10°C var dødeligheden signifikant større for de ikke-akklimatiserede larver. 

Omkring 9 til 15 dage med middeltemperaturer på -5°C eller 3 til 5 dage med vedvarende -10°C er 

nødvendig før 50% eller 90% dødelighed af akklimatiserede larver indtræder. Vinterdødeligheden forventes 

at spille en lille rolle for rapsjordloppers populationsdynamik i Danmark (Mathiasen et al., 2015b).  
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Generelt er datagrundlaget vedr. rapsjordloppens biologi i Danmark sparsomt, og man skal være varsom med 

at komme med skarpe konklusioner på basis af den nuværende viden. En nøjere gennemgang af historiske 

data, brug af klimamodeller samt biologiske data fra felten vil muligvis kunne udvide vores viden og bidrage 

til forklaring af rapsjordloppens cykliske udbrud.  

 

  



12 
 

Monitering                            

Estimering af populationstætheden af rapsjordlopper i efterårsmånederne under billernes kolonisation af de 

fremspirende vinterrapsmarker, baserer sig primært på to metoder: fangst af voksne biller i gule fangspande 

eller indsamling af blade og stængler af rapsplanter til bestemmelse af antal larver pr. plante og deres 

udviklingsstadier (Hossfeld, 1993; Walters et al., 2001; Nilsson, 2002). Moniteringen af voksne rapsjordlopper 

og tegn på deres tilstedeværelse om efteråret kan hjælpe i forbindelse med beslutning vedrørende 

bekæmpelse om efteråret. Monitering af larver i rapsplanter om foråret kan forudsige, om der er en stor 

population af rapsjordlopper på vej i det kommende efterår og kan hjælpe i forbindelse med beslutning om 

bejdsning af udsæden med et insektmiddel.  

 

Monitering af voksne rapsjordlopper om efteråret 

Monitering af voksne biller ved brug af gule fangspande anvendes som et indirekte mål for det forventede 

antal larver i rapsplanter senere i efterårs- og vintersæsonen, idet der forventes en ligefrem proportionalitet 

imellem fældefangst af voksne biller og den efterfølgende larvetæthed pr. plante (Hossfeld, 1993). Denne 

moniteringsmetode er forbundet med stor usikkerhed, idet miljømæssige tilfældigheder ofte spiller en 

afgørende rolle for styrken af denne sammenhæng, idet fx ustabilt vejr og kraftig vind ofte medfører høj 

mortalitet blandt æg og larver. Ligeledes vil temperaturen være afgørende for de voksne billers aktivitet, 

hunnernes æglægning og deres samlede fekunditet. De naturlige fjender vil ligeledes kunne spille en 

afgørende rolle for, hvor stor usikkerhed der er imellem forekomsten af voksne individer og larver senere på 

året. Dertil kommer, at relative mål ikke tager hensyn til billernes rumlige fordeling. Rapsjordlopper er klumpet 

fordelt efter kolonisation af den fremspirende vinterraps (Thioulouse, 1987; Warner et al., 2003; Ferguson et al., 

2006). Dette skyldes flere faktorer såsom forskellig fremspiring af værtsplanten i marken, afstand til tidligere 

marker med vinterraps, mikro-klimatiske forhold i marken og retning for kolonisation af marken pga. vind 

(Pouzet og Ballanger, 1984; Thioulouse, 1987). Selvom der er stor usikkerhed forbundet med brug af gule 

fangspande, så er metoden almindelig udbredt i de områder, hvor rapsjordlopper udgør et problem.  

 

I Storbritannien anbefales brug af gule fangspande som beslutningsstøtte vedrørende bekæmpelse af larver 

senere på sæsonen. De britiske anbefalinger bygger på et 3-årig studium af 71 lokaliteter i perioden 2005-07, 

hvor der for hver lokalitet blev opsat fire gule fangspande med en diameter på 25 cm til fangst af voksne biller. 

Fangstperioden var seks uger fra starten af september. De fire fangspande blev placeret med to i udkanten af 

marken og to længere inde på marken. For hver uge blev antallet af biller optalt og til sidst opsummeret 

henover alle seks uger til et total antal biller. Efterfølgende, i december måned, blev der udtaget planter og 

antal unge larver i bladstilke og stængler optalt. Den efterfølgende forklarede variation mellem fangst af 

voksne biller pr. fangspand og antal larver pr. plante lå på 69.3% og var statistisk signifikant (P<0.001.) 

Tærskelværdien for anbefalet bekæmpelse på en lokalitet er to larver pr. plante og ca. 35 rapsjordlopper pr. 

fangspand. I undersøgelsen angives ikke et 95% sikkerhedsinterval for sammenhængen imellem fangst i 
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fangspande og larvetæthed i planter, men baseret på et visuelt skøn, af de præsenterede data er der stor 

usikkerhed; især når antallet af raspjordlopper, der fanges i fangspande øges (HGCA, 2007). Det bør pointeres, 

at metoden vil kunne hjælpe med at beslutte om der skal behandles imod rapsjordlopper i efteråret, men ikke 

om udsæden skal bejdses.  

 

I Danmark moniteres rapsjordlopper ligeledes ved brug af gule fangspande (25 cm diameter). Der er tale om 

et omfattende arbejde koordineret af SEGES, baseret på årlige dataindsamlinger fra planteavlskonsulenternes 

registreringsnet omfattende 75 planteavlere, fordelt på alle de områder hvor der dyrkes vinterraps herhjemme 

(Cordsen, 2017). I de årlige opgørelser af rapsjordlopper anvendes to gule fangspande pr. ha pr. lokalitet med 

vinterraps. Anbefalinger af insekticidbehandling imod de voksne rapsjordlopper baserer sig på det 

gennemsnitlige akkumulerede fangsttal af rapsjordlopper i fangspandene. Observeres der 25 rapsjordlopper 

pr. spand over en 3 ugers periode, udløser dette en anbefaling for behandling med insekticid (Cordsen, 2017). 

Med kun to fangstspande pr. ha får deres placering en meget stor betydning, og der må forventes stor variation 

i fangst af rapsjordlopper pr. spand. Derfor er der stor risiko for, at tætheder af rapsjordlopper på eller over den 

fastsatte tærskelværdi ikke bliver opdaget. Derudover anbefales bekæmpelse ved over 10% bortgnavet 

bladareal frem til, at der er udviklet ca. fire løvblade (Cordsen, 2017). 

 

En undersøgelse anbefalede, at der som følge af billernes klumpede fordeling anvendes 25 gule fangspande 

pr. ha for at opnå et tilfredsstillende estimat af billetæthed, (Thioulouse, 1987). Ved indsamling af data fra de 

75 marker med hver 25 fangspande pr. år vil man kunne forsvare, at data giver et rimeligt skøn på landsplan 

over angrebsgraden for rapsjordlopper. Lokalt vil der dog være stor risiko for, at den enkelte planteavler ikke 

opdager, at bekæmpelse havde været påkrævet. En yderligere usikkerhed ved gule fangspande er, at selvom 

fangsten er lille i efterårsmånederne, så kan der opleves betydelige larveangreb i samme mark eller lokalitet 

om foråret. Dette skyldes, at indflyvning af voksne biller til de fremspirende rapsmarker kan være forsinket, og 

dermed at der lægges æg senere end forventet. 

 

Af andre indirekte mål til bestemmelse af larvetæthed i vinterraps kan nævnes de voksne jordloppers runde 

gnavspor i blade eller antallet af ødelagte planter eller blade. Undersøgelser har dog ikke kunnet påvise en 

signifikant korrelation imellem billetæthed og antal skadede planter eller runde gnavspor i blade (Mathiasen, 

2015). En afgørende faktor for den manglende sammenhæng kan være, at de voksne biller har et meget 

forskelligartet fødeindtag, hvorved der opstår stor variation i den skade, som den enkelte bille forårsager 

(Mathiasen, 2015). Desuden fremføres også, at de voksne hunner lægger et varierende antal æg, hvorved 

gnavspor i blade er et ringe mål for efterfølgende tæthed af larver i rapsplanter (Derron og Goy, 1991).  

 

Prognose ved optælling af larver ved fremspiring af vinterraps 

Bestemmelse af antal larver pr. plante i efterårsmånederne efter fremspiring af vinterrapsplanter eller i foråret 

giver i mange henseende en sikrere forudsigelse af risiko for skade og udbyttetab på rapsafgrøden (Purvis, 
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1986; Hossfeld, 1993; Walters et al., 2001). Metoden er dog meget arbejds- og tidskrævende og medvirker til 

at øge udgifterne i forbindelse med rådgivning. Der er en forsinkelse på flere dage fra indsamling af planter til 

et svar foreligger.  

 

I Storbritannien er det en udbredt metode, at der i efteråret indsamles tyve planter for hver mark, der ønskes 

undersøgt for rapsjordlopper. En konsulent går igennem afgrøden via en fastlagt rute og indsamler planterne 

tilfældigt. Derefter bringes planterne til laboratoriet for dissektion og optælling af rapsjordloppelarver. Hvis 

antallet af larver overstiger en tærskelværdi på to larver pr. plante (tidligere var dette fem larver pr. plante), så 

anbefales avleren at bekæmpe med insekticid imod de voksne rapsjordlopper og imod larver, der endnu ikke 

måtte være søgt ind i bladstilke og stængler. Metoden kan have den svaghed, at den ikke indfanger 

larvedødeligheden i vintermånederne, hvilke i visse år kan være meget afgørende for antallet af overlevende 

og skadelige 2. og 3. stadium larver i det følgende tidlige forår (Lane og Walters, 1993, 1994; Walters et al., 

2001). Konsekvensen af denne metodes svaghed består i, at man risikerer at behandle med insekticid selv om 

vinterdødelighed ville reducere angrebet til at være ubetydeligt og således gøre behandling unødvendig. 

 

Det er i Storbritannien blevet anbefalet at anvende et bladskadeindeks for 1. stadium larvers minerende 

aktivitet i bladribber af fremspirende planter i efteråret (Derron og Goy, 1991; Walters et al., 2001). Ved brug 

af denne metode findes en signifikant sammenhæng imellem den procentvise andel af blade med 

symptomer af minerende rapsjordloppelarver og det gennemsnitlige antal larver pr. plante i de sene efterårs- 

og begyndende vintermåneder. 70% skadede blade svarer til den tidligere anvendte engelske tærskelværdi 

på fem larver pr. plante bestemt ved den almindelige dissektionsmetode nævnt se ovenfor, men ved at gå 

ned til 50% skadede blade for anbefalet bekæmpelse fandt Walters et al. (2001) en sikkerhed på hele 98%. 

Metoden beskrives som simpel og kan let udføres på én dag af en konsulent eller af landmanden selv. Metoden 

har derimod ingen værdi til bestemmelse af antal larver i planter i det tidlige forår. Dette skyldes primært, at 

blade angrebet i efteråret vil blive afkastet i løbet af vinteren. Derudover vil der under milde vintre være sent 

klækkede larver, der vil angribe planterne i foråret og dermed påvirke forholdet imellem antal angrebne blade 

og larver i planter (Alford et al., 1991).   

  

Prognose inden såning af vinterraps 

I Sverige moniteres for larver i rapsplanter i foråret, hvor data anvendes til at give en prognose for mængden 

af voksne biller, der vil være tilstede i sommerperioden og dermed en indikation for risikoen for larveangreb i 

den fremspirende vinterraps i efterårsmånederne (Nilsson, 1990). I den svenske metode udvælges 10-20 

rapsplanter fra eksperimentelle parceller ved begyndende plantevækst i det tidlige forår. Planterne dissekeres 

efterfølgende, og antal larver pr. plante beregnes. Parallelt med dette bliver vinterrapsavlere bedt om at 

indsamle 50 planter tilfældigt og sende disse til et laboratorium, hvor antal larver ligeledes gøres op. Normalt 

indsamles der planter fra 40 til 110 marker hvert år. En tærskelværdi på 0,5-1 larve pr. plante udløser normalt 

anbefaling om brug af bejdset udsæd af vinterraps i efteråret og over 1 larve pr. plante, at der ligeledes sprøjtes 
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med pyrethroider imod de voksne biller og larver (Nilsson, 2002). Selvom det normalt giver et godt mål for 

populationsstørrelsen af voksne rapsjordlopper i efteråret og dermed for den følgende risiko for udbyttetab 

pga. høj forekomst af larver, så holder prognosen ikke hvert år. En af de fremførte forklaringer er, at larve-

parasitering i foråret kan være høj pga. snyltehvepsen T. microgaster (Nilsson, 1990).  

 

Statistiske overvejelser vedr. monitering  

For at kunne danne sig et indblik i den statistiske usikkerhed ved henholdsvis de indirekte mål ved fangst af 

voksne biller og de direkte målmetoder ved opgørelse larvetæthed baseret på dissektion af planter kræves 

adgang til empiriske data. Sådanne data har ikke været direkte tilgængelige under udarbejdelse af denne 

rapport; dels kan dette forklares i at mange undersøgelser er mere end 50 år gamle samt at udlevering af data 

fra forskere er en meget langsommelig proces. Alligevel, er det vores klare oplevelse, at arbejde med 

tærskelværdier i forbindelse med fangst af voksne biller i gule fangspande altid vil være forbundet med stor 

usikkerhed. Som påpeget ovenfor så behøver der langtfra, at være en direkte sammenhæng imellem 

mængden af voksne hunner i det tidlige efterår og det efterfølgende antal skadelige larver i afgrøden senere 

i sæsonen. På grund af billernes meget klumpede fordeling (binomial fordelt) i afgrøden vil dette kræve et 

stort antal gule fangspande per mark for at få et mål med 95% sikkerhed for det reelle antal biller. Dertil 

kommer en stor usikkerhed, idet de gule fangspande ikke nødvendigvis afspejler antal, men mere aktivitet af 

billerne. Derfor skal man kende relationen imellem fangst af voksne biller i de gule fangspande og 

temperaturen. En sådan sammenhæng har vi ikke været i stand til at finde.     

 

Brug af gule fangspande til bestemmelse af antal voksne biller i Danmark og optælling af antal larver pr. plante 

i Sverige samt det nordlige Tyskland (Erichsen, 1993) har vist overensstemmelser, når det gælder sammenfald 

for de store udbrud af rapsjordlopper dvs. 1992, 2000, 2008 og 2016. Eftersom udbruddene er cykliske med 

ca. 7 års interval imellem hvert udbrud antages det, at de må være under påvirkning af biologiske faktorer 

(Nilsson, 2002). Som forventet efter et stort udbrud så falder populationstætheden af rapsjordlopper til et lavt 

niveau for så stille og roligt at bygge op igen. 

 

Det nuværende arbejde med prognoser vedr. angreb af voksne rapsjordlopper om efteråret der udføres i 

Danmark, må anses som absolut minimum for at danne sig et overblik over situationen over rapsjordlopper. 

Usikkerheden omkring monitering anslås at være stor pga. de få fangspande der anbefales anvendt per mark 

og værdien af moniteringen for andre end planteavlere, hvor fangspandene er placeret anses for at være lille. 

Det er ligeledes svært at vurdere om den danske prognose over rapsjordlopper fører til mere eller mindre 

bekæmpelse med pyrethroider i løbet af vækstsæsonen. 
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Behov for og effekten af alternative pesticidbehandlinger i forhold til 

bejdsning med neonikotinoider 

Behovet for alternative pesticidbehandlinger kan ikke afgøres videnskabeligt. Det er en økonomisk og/eller 

politisk beslutning hvor stort et afkast eller tab man ønsker eller man vil acceptere i forbindelse med 

anvendelsen af et givet hjælpemiddel. Hvis bejdsning af udsæd var meget dyrt, ville man givetvis ikke gøre 

det. Planteavleren ville i stedet anvende pyrethroider til bekæmpelse, hvis det gav økonomisk mening. Hvis 

pyrethroider var meget billige, ville mange sprøjte præventivt, som det kendes fra fx Storbritannien (Dewar, 

2017), men hvis det er dyrere, som i Danmark, vil man bekæmpe med pyrethroid, hvis der er indikationer for 

det. Nedenfor redegøres for alternativer metoder til bekæmpelse af rapsjordloppen i forhold til brug af 

neonikotinoid-bejdset udsæd. 

 

Hvis man undlader at bekæmpe rapsjordlopper, vil det i nogle år på nogle marker fører til udbyttetab, men vi 

kender ikke til data, der siger i hvor stort et omfang dette vil ske ved den nuværende dyrkning af vinterraps i 

Danmark. Udenlandske undersøgelser giver modstridende informationer om konsekvenserne af undladelse af 

bejdsning af rapsfrø med neonikotinoider. I Skotland synes restriktionerne mod neonikotinoider således ikke at 

have haft voldsomme konsekvenser. I Skotland lavede man en undersøgelse hvor man så på effekten af ikke 

at anvende neonikotinoid-bejdsede rapsfrø. Undersøgelsen involverede 16% af den skotske rapsafgrøde i 

2014 og viste at, der var få skader på afgrøden, men 1% blev sået om som følge af skader fra rapsjordloppen. 

Yderligere 1% blev sået om af andre årsager. Der blev foretaget flere sprøjtninger med pyrethroider end 

tidligere. Udbyttet af raps var normalt ved høsten i 2015 (Hughes et al., 2016). 

 

I Storbritannien synes restriktionerne mod brug af neonikotinoid-bejdsede rapsfrø derimod at have haft større 

konsekvenser, idet 76% og 70% af vinterrapsafgrøden i henholdsvis 2014 og 2015, hvor der ikke blev anvendt 

neonikotinoid-bejdset udsæd, blev påvirket af rapsjordlopper. I 2014 mistede briterne 5% af vinterrapsen 

(31.000 ha) og omkring 1.5% (9.000 ha) blev sået om. I efteråret 2015 anslog man, at tabet var 3% af 

rapsafgrøden. Den primære årsag til disse tab skyldes rapsjordloppen og bunder i at rapsjordloppen har 

udviklet en meget høj resistens overfor pyrethroid insekticider, som man anvendte i stedet for neonikotinoid-

bejdsning (Nicholls, 2016).  

 

Det dyrkede areal med raps i Storbritannien var i 2011 mere end 700.000 ha, men har været faldende siden. 

I årene op til indførelsen af restriktioner mod brug af neonikotinoid-bejdsede rapsfrø blev der anvendt 

neonikotinoid-bejdset udsæd på ca. 75% af rapsarealet (Nicholls, 2016). I en undersøgelse af effekten af 

bejdset udsæd i England og Wales i perioden 2002-2010, fandt man, at der blev anvendt færre sprøjtninger 

med primært pyrethroider om efteråret, og planteavlerne havde øget profit i alle årene undtagen 2008 (Budge 

et al., 2015). Der er i perioden efter restriktioner mod neonikotinoid-bejdset udsæd påvist en markant stigning 

i efterårsbekæmpelse med pyrethroider i Storbritannien (Dewar, 2017). Det ser ud til at det faldende areal med 
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vinterraps i Storbritannien primært skyldes problemer med rapsjordlopper, som har udviklet høj resistens mod 

pyrethroider og ikke må bekæmpes med neonikotinoid-bejdset udsæd. 

 

En større europæiske undersøgelse, hvor man så på effekten af forbuddet mod neonikotinoid-bejdset udsæd 

for flere afgrøder, kortlagde man effekten på raps i Tjekkiet, det østlige Tyskand og det østlige England 

(Kathage et al., 2018). Alle tre steder skete der er en øgning i antallet af bekæmpelser med især pyrethroider, 

og plantavlerne brugte mere tid på skadedyr, især rapsjordloppen, end tidligere (Kathage et al., 2018).  

 

Vi kender ikke til alternative midler til bejdsning af vinterrapsudsæd end neonikotinoider. Der har i Europa 

tidligere været anvendt organokloriner, organofosfater og carbamater til bejdsning af rapsfrø, men det 

forekommer ikke realistisk, at nogle af disse vil have en anvendelse i fremtiden.  

 

Hvis bejdsning af rapsfrø med neonikotinoider fravælges vil anvendelsen af pyrethroider til bekæmpelse af 

de voksne rapsjordlopper øges, idet midler med pyrethroider er de eneste godkendte alternative midler. 

Pyrethroider er meget effektive til bekæmpelse af voksne rapsjordlopper og i et tysk feltforsøg fra 2015 så man 

ligeledes op til 80% reduktion af rapsjordloppelarverne ved bekæmpelse med et pyrethroid (Conrad et al., 

2016). Det antages dog, at pyrethroider vil have en mindre effekt over for rapsjordloppens larver, idet disse 

befinder sig i plantevævet og pyrethroider ikke har en systemisk effekt. For tiden er kun midler med 

pyrethroider godkendt til bekæmpelse af voksne rapsjordlopper i Danmark. Der vil når der kun anvendes én 

virkemekanisme være en øget sandsynlighed for, at der udvikles pyrethroid-resistens hos rapsjordlopper, 

således at mulighederne for midlernes anvendelse formindskes. 

 

Det vil muligvis i fremtiden være muligt at bekæmpe voksne rapsjordlopper med midler, der indeholder andre 

aktivstoffer end pyrethroider i det omfang deres effekt dokumenteres, og de godkendes til brug mod 

rapsjordlopper. Nogle af disse aktivstoffer kan ligeledes have en systemisk effekt og vil således også have en 

effekt mod larverne. Det er den agrokemiske industri der skal komme med disse nye produkter enten baseret 

på allerede kendte virkemekanismer eller på fuldstændigt nye midler. 

 

Man kan også anvende ikke-kemiske metoder til at bekæmpe rapsjordlopper på, såsom værtplanteresistens 

og biologisk bekæmpelse. Vi kender ikke til specifikke tiltag omkring udviklingen af værtsplanteresistens over 

for rapsjordlopper og biologisk bekæmpelse er ikke noget som praktiseres. Men man skal være opmærksom 

på, at man vil have en vis effekt og økonomisk gevinst af rapsjordloppens naturlige fjender, hvis man fravælger 

at sprøjte med pyrethroid om efteråret. Det er i denne sammenhæng naturligt at pege på, at der må anvendes 

en IPM-strategi, der tager højde for rapsafgrødens overordne sundhed, kvalitet og udbytte.  

 

Det skal også i denne sammenhæng nævnes, at der dyrkes økologisk raps i Danmark, hvor der ikke anvendes 

bejdset udsæd eller insekticider mod voksne rapsjordlopper. En undersøgelse af økologisk rapsdyrkning i 

2015-2016 viste store problemer med at skabe et rentabelt udbytte. I 2015 blev der indsamlet erfaringer fra 
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10 bedrifter med konventionel dyrkning af vinterraps og 10 bedrifter med dyrkning af økologisk vinterraps, 

Undersøgelsen viste at godt 1/3 af de økologiske marker gav rentable udbytter. Knap 1/3 af markerne med 

økologiske vinterraps blev pløjet om og erstattet af vårsæd og knap 1/3 gik til i løbet af sæsonen eller gav for 

lidt ved høst, pga. ukrudt, knoldbægersvamp og skader fra insekter. Der blev i projektet endvidere anlagt to 

forsøg med dyrkning af vinterraps i sommeren 2015, hvor der var fokus på at udvikle et dyrkningskoncept, der 

kan mindske angreb af rapsjordlopper. Dette skete ved såning af vinterraps sammen med vårraps, vårryps, 

majroe og andre arter, der kan tiltrække rapsjordlopper om efteråret og samtidig forventes at tage skade om 

vinteren. Samsåning med vårraps, majroer og gul sennep gav det laveste larveangreb pr. plante i det tidlige 

forår, men såning af ren linjeraps gav det højeste udbytte. Den bedste forebyggelse mod rapsjordloppeangreb 

er at sikre stærke planter ved tidlig såning (Økologisk Landsforening 2018). 
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Niveauet og risikoen for insekticidresistens hos rapsjordlopper i Danmark 

Der er begyndende udvikling af resistens overfor pyrethroider hos rapsjordlopper i Danmark, men vi kender 

ikke til svigt i bekæmpelsen af rapsjordlopper, som følge af resistens. Tyve danske populationer blev undersøgt 

i 2014-15, og kun to af disse var resistente overfor pyrethroider i det bioassay, der blev anvendt. Der var ikke 

tale om et højt niveau af resistens. Ved en dosis ækvivalent til hvad der anvendes på marken, var 

dødeligheden henholdsvis 90% og 87% i modsætning til normalt 100%. (Højland et al., 2015; Højland og 

Kristensen, 2018). En nærmere undersøgelse af de danske populationer har vist tilstedeværelsen af en 

resistensmutation i Na-kanal-proteinet, som er det molekyle, der binder pyrethroid, hvilket indikerer 

begyndende resistensudvikling i Danmark (Højland et al., 2015).  Udbredelsen af resistensmutationen er blevet 

undersøgt i danske og svenske populationer. Den mest resistente population var fra Rødekro i Sønderjylland. 

Den var 28 gange mere resistent sammenlignet med den mest følsomme danske population fra Thyholm. 

Resistensmutationen blev fundet i en frekvens på 79% i populationen fra Rødekro. Resistensmutationerne er 

fundet i de fleste populationer fra det sydlige Danmark, men er også fundet i Nordjylland og på Sjælland. 

Derimod blev mutationen ikke fundet i mere end 20 svenske populationer (Højland og Kristensen, 2018). Det 

skal bemærkes, at populationer, som har resistensmutationen i en frekvens på op til 50%, bliver defineret som 

fænotypisk følsomme, når de undersøges i toksikologiske bioassay.  

 

Der er de seneste år udviklet resistens overfor pyrethroider hos rapsjordloppen i Tyskland og Storbritannien. Der 

er i begge landet oplevet bekæmpelsessvigt, som især har været udbredt i Storbritannien (Heimbach og 

Müller, 2013; Zimmer et al., 2014; Højland et al., 2015). Resistensmutationen er også fundet i de tyske 

populationer. Mutationen giver ikke et højt niveau af resistens og i mange tilfælde vil individer, der har 

mutationen, ikke overleve en bekæmpelse med den anbefalede dosis. Hos de engelske populationer findes 

mutation ikke, og den meget høje resistens skyldes metabolisk resistens, hvor raspjordlopperne nedbryder 

insekticidet (Højland et al., 2015). 

 

Rapsjordloppen har kun én generation om året, og udviklingen af resistens vil derfor ikke være eksplosiv. Det 

vil være muligt at varsle et kommende problem ved med jævne mellemrum at foretage survey af pyrethroid 

resistensniveauet. Betydningen af resistensmutationens er stadig ikke fuldt klarlagt. En nærmere undersøgelse 

af betydningen af den pågældende mutation har dog vist, at individer, bliver dræbt af feltdosis i en 

laboratorietest, hvor rapsjordlopperne bevæger sig på en behandlet overflade uanset om de har en eller to 

kopier af resistensmutationen (Højland et al., 2015). Det vides ikke, hvordan rapsjordlopper med 

resistensmutationen klarer sig på en rapsmark, der sprøjtes med et pyrethroid. 

 

Det nuværende resistensniveau i Danmark forventes ikke at give betydende problemer for bekæmpelsen af 

rapsjordlopper med pyrethroider. Det er vigtigt at undgå profylaktisk bekæmpelse, idet resistensudviklingen 

kan forsinkes, hvis anvendelsen af pyrethroider kun sker, når de gældende tærskelværdier for bekæmpelse 

rammes.  
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Kan der fastsættes begrænsninger for evt. fremtidige dispensationer fx 

geografisk? 

Et argument for fastsætning af geografiske begrænsninger for fremtidige dispensationer for brug af 

neonikotinoid-bejdset rapsudsæd kunne være, at der i nogle områder er overhængende fare for udvikling af 

pyrethroid-resistens på et højt niveau. Selv om der er en overvægt af pyrethroid-resistens i det sydlige Jylland 

sammenlignet med resten af landet, forventes danske populationer af rapsjordlopper imidlertid ikke at adskille 

sig markant fra hinanden. Der vil i nogle områder hos enkelte individer være en lidt højere tolerance overfor 

pyrethroider, men ikke i et omfang, der kan bruges som argument for begrænsninger af deres anvendelse.  

 

Både en national og regional varsling af pyrethroid-resistens vil kræve et meget stort arbejde, selvfølgelig 

afhængigt af hvor stor sikkerhed man vil have for de anbefalinger, man kommer med. Der kunne måske 

tilbydes en simpel resistenstest med hætteglas imprægneret med insekticid af populationer for at sikre, at 

rapsjordlopperne er følsomme, før man begynder bekæmpelsen, men for nuværende forventes alle 

populationer at være følsomme, og det vil være en unødvendig omkostning at stadfæste dette før en eventuel 

bekæmpelse. 

 

Et andet argument for dispensationsbegrænsninger kunne være, at der i nogle områder vil være en kraftig 

regional populationsudvikling. Det vil i forbindelse med prognose af rapsjordlopper i den kommende 

vækstsæson eller ved varsling af rapsjordlopper i løbet af sæsonen være muligt at komme med regionale 

anbefalinger. Det kræver imidlertid en regional struktureret indsamling af materiale koblet med en vurdering 

af, hvor mange prøver der skal indsamles for at give en meningsfuld prognose. Det er i den sammenhæng 

meget vigtigt at tage højde for rapsjordloppernes klumpvise fordeling. Det vurderes, at der ikke findes lokalt 

tilpassede populationer, idet rapsjordlopperne er fremragende flyvere og har let ved at migrere.  
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Konklusion 

Der er mange uafklarede spørgsmål vedrørende rapsjordloppens biologi: først og fremmest baggrundene for 

den syvårige cyklus i kraftige udbrud. De cykliske udbrud må have deres udspring i en biologisk mekanisme, 

som er forbundet med rapsjordloppens naturlige fjender, som ikke er tilstrækkeligt kendt. Ligeledes er der heller 

ikke klarhed over betydningen af den resistensmutation, der er fundet i Danmark, og om der eventuelt findes 

fx metabolisk resistens på et lavt niveau i Danmark.  

 

Følgende scenarier med og uden anvendelse af neonikotinoider kan foreslås som en strategi til bekæmpelse 

af rapsjordlopper i Danmark: 

A. Bekæmpelse af rapsjordlopper med neonikotinoider tilgængelig til bejdsning af udsæd. 

• Prognose for antal rapsjordlopper om efteråret udarbejdes om foråret ved indsamling af planter, 

som undersøges for tilstedeværelsen af rapsjordloppelarver (den svenske model). Det besluttes på 

basis af en tærskelværdi, om udsæd skal bejdses med neonikotinoid. Prognosen kan foretages 

regionalt eller nationalt alt efter hvor meget man ønsker at investere. 

• Antallet af voksne rapsjordlopper og omfanget af bladgnav følges om efteråret. Det besluttes på 

basis af en tærskelværdi, om der skal bekæmpes med pyrethroid eller andet godkendt 

insektmiddel. Beslutningerne foretages på bedriftsniveau, men udviklingen følges i et nationalt 

netværk. 

• Hvis midlerne mod rapsjordlopper alle indeholder pyrethroid, bør der jævnligt undersøges for 

resistens. Hvert 2.-5. år indsamles prøver af voksne rapsjordlopper fra repræsentative områder af 

Danmark. Pyrethroid-resistensniveauet kortlægges, og hvis niveauet bliver alarmerende, 

udarbejdes der et forslag til handleplan for at undgå fremtidige behandlingssvigt. 

  

B. Bekæmpelse af rapsjordlopper uden neonikotinoider tilgængelig men med pyrethroider. 

• Antallet af voksne rapsjordlopper og omfanget af bladgnav følges om efteråret. Det besluttes på 

basis af en tærskelværdi, om der skal bekæmpes med pyrethroid eller andet godkendt 

insektmiddel. Beslutningerne foretages på bedriftsniveau, men udviklingen følges i et nationalt 

netværk. 

• Hvis midlerne mod rapsjordlopper alle indeholder pyrethroid, bør der jævnligt undersøges for 

resistens. Hvert 2.-5. år indsamles prøver af voksne rapsjordlopper fra repræsentative områder af 

Danmark. Pyrethroid-resistensniveauet kortlægges, og hvis niveauet bliver alarmerende, 

udarbejdes der et forslag til handleplan for at undgå fremtidige behandlingssvigt. 

 

 



22 
 

Reference 

Alford D (1979). Observations on the cabbage stem flea beetle, Psylliodes chrysocephala, on winter oilseed 

rape in Cambridgeshire. Annals of Applied Biology 93: 117–123. 

Alford DV, Cooper DA, Williams IH (1991). Insect pests of oilseed rape. HGCA Oilseeds Research Review No. 

OS1. 

Alford DV, Nilsson C, Ulber B (2003): Insect Pests of Oilseed Rape Crops. In: Biocontrol of Oilseed Rape Pests 

(ed. Alford DV): 1-75. Blackwell Science Ltd., Oxford, UK. 

Berryman A (1996). What causes population cycles of forest Lepidoptera? Trends in Ecology and Evolution 

11: 28-32. 

Bonnemaison L, Jourdheuil P (1954). L’altise d’Hiver du Colza (Psylliodes chrysocephala). Annales des 

Ephyties 4: 345–524. 

Bonnemaison L (1965). Insect pests of crucifers and their control. Annual Review of Entomology 10: 233–256. 

Bromand B (1990). Diversities in oilseed rape growing within the Western Palearctic Regional section. 

IOBC/WPRS Bulletin 13: 7–31. 

Budge GE, Garthwaite D, Crowe A, Boatman ND, Delaplane KS, Brown MA, Thygesen HH, Pietravalle S 

(2015). Evidence for pollinator cost and farming benefits of neonicotinoid seed coatings on oilseed rape. 

Scientific Reports 5: 12574. 

Buhl K (1959). Beobachtungen und Untersuchungen über Biologie und Bek€ampfung des Rapserdflohes 

(Psylliodes chrysocephala L.) in Schleswig-Holstein. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, Pflanzenpathologie 

und Pflanzenschutz 66: 321–338. 

Butt T, Barrisever M, Drummond J, Schuler T, Tillemans F, Wilding N (1992). Pathogenicity of the 

Entomogenous, Hyphomycete fungus, Metarhizium anisopliae against the Chrysomelid beetles Psylliodes 

chrysocephala and Phaedon-Cochleariae. Biocontrol Science and Technology 2: 327-334. 

Conrad N, Köneke A, Brandes M, Heimbach U (2016). Impact of different insecticides sprayed in autumn or 

treated to winter oilseed rape seeds on the number of Psylliodes chrysocephala larvae and TuYV infection. 

IOBC-WPRS Bulletin 116: 2-5. 

Cordsen G (2017). 10. registrering af rapsjordlopper i uge 44. PlanteNyt, SEGES. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Varslingregistreringsnet/Sider/pl_pn_17_2723_Registr

eringsnet_rapsjordlopper_uge_44.aspx. Besøgt 26.02.2018 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Varslingregistreringsnet/Sider/pl_pn_17_2723_Registreringsnet_rapsjordlopper_uge_44.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Varslingregistreringsnet/Sider/pl_pn_17_2723_Registreringsnet_rapsjordlopper_uge_44.aspx


23 
 

Cornell H, Hawkins B, Hochberg M (1998). Towards an empirically-based theory of herbivore demography. 

Ecological Entomology 23: 340-349. 

Derron JO, Goy G (1991). The winter flea beetle of rape (Psylliodes chrysocephala L.): biology, injuriousness 

and control. Revue Suisse d’Agriculture 23: 5–9. 

Dewar AM (2017). The adverse impact of the neonicotinoid seed treatment ban on crop protection in oilseed 

rape in the United Kingdom. Pest Management Science 73: 1305-1309. 

Ebbe-Nyman E (1952). Rapsjordloppen Psylliodes chrysocephala. Bidrag til kännedom om dess biologi och 

bekämpning. Statens Växtskyddsanstalt Meddelande 63, 5–103. 

Erichsen E (1993). Occurrence and monitoring of rape pests in Mecklenburg-Vorpommern (and another 

mention of yellow pan traps). Gesunde Pflanzen 45: 12–15. 

Ferguson AW, Barari H, Warner DJ, Campbell JM, Smith ET, Watts NP, Williams IH (2006). Distributions and 

interactions of the stem miners Phylliodes chrysocephala and Ceutorhynchus pallidactylus and their 

parasitoids in a crop of winter oilseed rape (Brassica napus). Entomologia Experimentalis Applicata 119: 81-

92. 

Fritz R, Stamp N, Halverson T (1982). Iteroparity and Semelparity in insects. Amarican Naturalist 120: 265-268. 

Heimbach U, Müller A (2013). Incidence of pyrethroid-resistant oilseed rape pests in Germany. Pest 

Management Science 69: 209-216. 

Home-Grown Cereals Authority (HGCA) (2007). Revised thresholds for economic cabbage stem flea beetle 

control. Topic Sheet 98. 

Hossfeld R (1993). The use of yellow pan traps as a decision aid for the control of Psylliodes chrysocephala. 

Gesunde Pflanzen 45: 291-295. 

Hughes JM, Reay G, Monie C, Wardlaw J, Evans A, Heilbronn TD (2016). Survey of the impact of the 

neonicotinoid restrictions on Scottish oilseed rape crops and recommendations for alternative crop protection 

strategies. Crop Protection in Northern Britain 2016, 23-24 February 2016, Dundee, UK , 2016 , pp. 99-104 

(https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20163306835). 

Højland DH, Nauen R, Foster SP, Williamson MS, Kristensen M (2015). Incidence, spread and mechanisms of 

pyrethroid resistance in European populations of the cabbage stem flea beetle, Psylliodes chrysocephala L. 

(Coleoptera: Chrysomelidae). PLoS One 10: e0146045. 

Højland DH, Kristensen M (2018). Target-site and metabolic resistance against λ-cyhalothrin in cabbage stem 

flea beetles in Denmark. Bulletin of Insectology 71(1): In press. 



24 
 

Johnen A, Meier H (2000). A weather-based decision support system for managing oilseed rape pests. In: 

British Crop Protection Council Conference. Pest and Diseases, Vol. 1. Brighton, UK, 793–800. 

Kathage J, Castanera P, Alonso-Prados JL, Gomes-Barbero M, Rodriguez-Cerezo E (2018). The impact of 

restrictions on neonicotinoid and fipronil insecticides on pest management in maize, oilseed rape and 

sunflower in eight European regions. Pest Management Science 74: 88-99. 

Lane A, Walters KFA (1993). Recent incidence and cost effective control of pests of oilseed rape in England 

and Wales. IOBC/WPRS Bulletin 16: 185–192. 

Lane A, Walters KFA (1994). Pest control requirements of oilseed rape under reformed CAP. Aspects of 

Applied Biology 40: 171–181. 

Mathiasen H (2015). Biological aspects for forecasting of the cabbage stem flea beetle, Psylliodes 

chrysocephala L. PhD Thesis, University of Copenhagen.  

Mathiasen H, Sørensen H, Bligaard J, Esbjerg P (2015a). Effect of temperature on reproduction and 

embryonic development of the cabbage stem flea beetle, Psylliodes chrysocephala L., (Coleoptera: 

Chrysomelidae. Journal of Applied Entomology 139: 600-608. 

Mathiasen H, Bligaard J, Esbjerg P (2015b). Survival of cabbage stem flea beetle larvae, Psylliodes 

chrysocephala, exposed to low temperatures. Entomologia Experimentalis et Applicata 157: 220-226. 

Meuche A (1944). Zur Überwinterung des Rapserdflohs (Psylliodes chrysocephala L.). Zeitschrift für 

Pflanzenkrankheit 54: 138–153. 

Nadein KS (2010). A review of the genus Psylliodes Latrielle (Coleoptera, Chrysomelidae) of the fauna of 

Russia and neighbouring countries. II. Annotated list of species. Entomol. Obozr. 89: 845-889. 

Newman PL, Plumridge H (1983). The effect of insect damage on the incidence of infection of Phoma lingam 

in winter oilseed rape. Eucarpia: Cruciferae Newsletter No. 8, November 1983, pp. 30–31. 

Nicholls C (2016). A review of AHDB impact assessments following the neonicotinoid seed treatment 

restrictions in winter oil seed rape. AHDB Cereals & Oilseeds Research Review No. 84, 1-27. 

Nielsen GC (1994). Cabbage stem flea beetle in oilseed rape. SP Rapport; 1994.7, 173–186. 

Nilsson C (1990). Yield losses in winter rape caused by cabbage stem flea beetle larvae (Psylliodes 

chrysocephala (L.)) Bulletin IOBC/WPRS 13(4): 53-56. 

Nilsson C (2002). Strategies for the control of cabbage stem flea beetle on winter rape in Sweden. IOBC-

WPRS Bulletin 25(2): 133-139. 

Pouzet A, Ballanger Y (1984). Trapping the pests of colza in the autumn. Phytoma 362, 21–23. 



25 
 

Price PW, Denno RF, Eubanks MD, Finke DL, Kaplan I (2011). Insect Ecology. Behavior, Populations and 

Communities. Cambridge University Press, New York. 

Purvis G (1986). The influence of cabbage stem flea beetle (Psylliodes chrysocephala (L.)) on yields of 

oilseed rape. 1986 British Crop Protection Conference. Pests and Diseases. Proceedings vol. 2, 753–759. 

Schulz R (1985). Studies on the reproduction rate of the Rape flea beetle (Psylliodes chrysocephala L). Archiv 

für Phytopathologie und Pflanzenschutz 21: 305–311. 

Sømme L (1999). The physiology of cold hardiness in terrestrial arthropods. European Journal of Entomology 

96: 1–10. 

Thiolouse J (1987). Space-time structures in a winter rape pest population, Psylliodes chrysocephala (Col, 

Chrysomelidae) Methodological proposals and biological interpretations. Journal of Applied Ecology 24: 

435-450. 

Thomsen M, Bovien P (1933). Haveplanternes skadedyr. FH. August Bangs Forlag, Copenhagen. 

Ulber B, Wedemeyer R (2004). Incidence of larval parasitism of Psylliodes chrysocephala within oilseed rape 

crops in Germany. Bulletin OILB/SROP 27: 273-278. 

Ulber B, Williams IH, Klukowski Z, Luik A, Nilsson C (2010). Parasitoids of oilseed rape pests in Europe: Key 

species for conservation biocontrol. In: Biocontrol-based integrated management of oilseed rape pests. Ed. 

by Williams IH, Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht, 45-76. 

Vig K (2003). Data on the biology of cabbage stem flea beetle, Psylliodes chrysocephalus (Linnaeus, 1758) 

(Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Communucations in Agricultural and Applied Biological Sciences 68, 

231–237. 

Walters KFA, Laneb A, Cooper DA, Morgan D (2001). A commercially acceptable assessment technique for 

improved control of cabbage stem flea beetle feeding on winter oilseed rape. Crop Protection 20: 907–912. 

Warner DJ, Allen-Williams LJ, Warrington S, Ferguson AW, Williams IH (2003). Mapping, characterisation, and 

comparison of the spatio-temporal distributions of cabbage stem flea beetle (Psylliodes chrysocephala), 

carabids, and Collembola in a crop of winter oilseed rape (Brassica napus). Entomologia Experimentalis et 

Applicata 109: 225-234. 

Williams IH (2010). The major insect pests of oilseed rape in Europe and their management: an overview. 

Biocontrol-Based Integrated Management of Oilseed Rape Pests (ed. by IH Williams), pp. 1–43. Springer, 

Dordrecht, the Netherlands. 



26 
 

Zimmer CT, Müller A, Heimbach U, Nauen R (2014). Target-site resistance to pyrethroid insecticides in 

German populations of the cabbage stem flea beetle, Psylliodes chrysocephala L. (Coleoptera: 

Chrysomelidae). Pesticide Biochemistry and Physiology 108: 1-7. 

Økologisk Landsforening (2018). http://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/stabile-udbytter-i-

oekologisk-vinterraps. Besøgt 21-03-2018. 

 

 

http://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/stabile-udbytter-i-oekologisk-vinterraps.%20Bes%C3%B8gt%2021-03-2018
http://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/stabile-udbytter-i-oekologisk-vinterraps.%20Bes%C3%B8gt%2021-03-2018


DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er den faglige indgang 
til jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet (AU). Centrets 
hovedopgaver er videnudveksling, rådgivning og interaktion med myn-
digheder, organisationer og erhvervsvirksomheder.
 
Centret koordinerer videnudveksling og rådgivning ved de institutter, som  
har fødevarer og jordbrug, som hovedområde eller et meget betydende 
delområde:
 
Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Fødevarer
Institut for Agroøkologi
Institut for Ingeniørvidenskab
Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
 
Herudover har DCA mulighed for at inddrage andre enheder ved AU, som  
har forskning af relevans for fagområdet.

AARHUS UNIVERSITET



Rapsjordloppen er specialist på korsblomstrede planter og er et skadedyr på raps. Før 1990 blev der hovedsa-
geligt dyrket vårraps, der ikke blev angrebet af rapsjordlopper i betydeligt omfang. Med skiftet til dyrkning af 
vinterraps fik rapsjordloppen optimale betingelser med lokalt høje udbyttetab til følge. Rapsjordloppe angreb 
på vinterraps forekommer periodiske med omkring 7 år mellem hvert større angreb. Rapsjordlopper kan be-
kæmpes effektivt med pyrethroider, hvilket sker på basis af en fastlagt tærskelværdi af indfangede rapsjord-
lopper. Forekomsten af pyrethroid resistensgener i Danmark er lav, populationerne er store, rapsjordloppens 
spredningsevne er stor så kun en del af populationerne vil blive berørt af pyrethroider. Det vil tage mange år, 
før resistens bliver et problem. Det anbefales, at udviklingen af pyrethroid resistens følges, at der arbejdes på at 
finde på alternative metoder til bekæmpelse af rapsjordlopper og en forståelse af baggrunden for de cykliske 
udbrud af rapsjordlopper, som potentielt kan være meget tabsvoldende for producenten af vinterraps.
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