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Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps
Glimmerbøsserne gør størst skade i de tidlige knopstadier og et forår som dette med mange svage
marker med få overlevende rapsplanter, skal man passe ekstra på rapsens blomsteranlæg.
Stigende temperaturer vil få glimmerbøsserne på vingerne.
I de tidlige stadier må der max. være 2-3 glimmerbøsser pr. plante, mens tærsklen hæves til
8 i det sene stadie (husk at tælle knopperne på sideskuddene med også).
I praksis vil man ofte kombinere en glimmerbøsse- og kamillebekæmpelse, da stigende
temperaturforhold for bekæmpelse af begge skadegørere er sammenfaldende.
Valget står reelt mellem 4 nedenstående midler, da der er udviklet resistens mod de øvrige midler.
Bemærk: Virkningstiden ved lune temperaturer eller ved større angreb er max. 4-5 dage.

Godkendt
i stadium

Dosis, l/ha
Blandingsmuligheder

Avaunt
St.30-59 (begyndende
strækning-første gule
kronblade synlige)
0,17
Avaunt kan blandes med
et af følgende: Matrigon
72 SG + Renol, Galera +
PG26N, Caryx, Orius,
Prosaro, mangansulfat,
mangannitrat, Bor 150
MEA, Epso Microtop,
ammoniumnitrat eller
Pioner S 80.

Biscaya OD 240
Fra st. 51 (blomsteranlæg
synlige)

Mavrik Vita
Fra st. 30
(beg. strækning)

0,25-0,3

0,2

Plenum 50 WG
St. 51-59 (blomsteranlæg
synlige til første kronblade
synlige)
0,15

Biscaya kan blandes med et Mavrik kan blandes med et af Midlet er blandbart med
af følgende: Matrigon 72 følgende: Matrigon 72 SG + alle relevante produkter dog
SG + Renol, Caryx, Orius, Renol, Galera+ PG26N, Caryx, anbefales det maks. at
Prosaro, et
Orius, Prosaro, et
blande 3 produkter.
mikronæringsstof. Kan også mikronæringsstof. Følgende
blandes med et
blanding går oftest også godt:
svampemiddel + et
Mavrik + Matrigon 72 SG + olie
mikronæringsstof. Ved
+ et mikronæringsstof. Mavrik
blanding med Matrigon 72 skal altid tilsættes først. Kan
SG + olie anbefales ikke
også blandes med et
iblanding af et
svampemiddel + et
mikronæringsstof.
mikronæringsstof.

Tabel 1. Oversigt over anbefalede midler mod glimmerbøsser*
De angivne midler må kun anvendes 1 gang pr. år – dog må Mavrik Vita/Mavrik 2F anvendes 2 gange pr. år.
Det er kun Avaunt, der har bimærke.

Bladribbesnudebiller
Behov for evt. bekæmpelse af bladribbesnudebiller kan fastlægges via gule fangbakker.
Ifølge registreringsnettet for bladribbesnudebiller er der pt. ingen angreb.
Det er vigtigt, at man holder sig løbende orienteret om eventuelle forekomster af
bladribbesnudebiller bl.a. via det landsdækkende registreringsnet.

