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Høj risiko for flyvning af skulpegalmyg i vinterrapsen fra nu af 
Skulpegalmyggene er kun 1-2 mm og kan ikke med det blotte øje skelnes fra andre insekter i marken. 
Forventet flyvetidspunkt for skulpegalmyg under blomstring kan følges via en temperaturmodel, som 
desværre pt. viser, at tidspunktet for flyvning af skulpegalmyg i år falder lidt tidligere end i de seneste år, og 
dermed giver større risiko for, at skulpegalmyggene kommer på vingerne i blomstringsperioden og kan skade 
vinterrapsen. Modellen kan fastlægge tidspunktet for forekomster af skulpegalmyg, men siger desværre ikke 
noget om angrebsstyrken. Evt. bekæmpelse er aktuel, når antallet af graddage når op i det gule område, 
hvilket er nu på de lunere og kystnære lokaliteter i landet og ind i næste uge i de mere køligere egne af 
landet. Effekten af en evt. tidligere bekæmpelse af skulpesnudebiller holder i cirka 5-6 dage. 

  
 
Angreb af skulpegalmyg værst i randen af marken 
Skulpegalmyg er dårlige flyvere og har en kort levetid. Angreb er derfor altid værst i randen af marken i de 
yderste 3-4 meter. Marker med gode læforhold bliver ofte også mere angrebet. Ved angreb af skulpegalmyg 
optræder der altid mange larver pr. skulpe, og skulperne bliver opsvulmede og gullige og kan nemt springe op. 
Skulpegalmyg er derfor mere tabsvoldende end skulpesnudebiller, fordi alle frø i skulpen tabes ved angreb. 
Bekæmpelse af skulpegalmyg er aktuel, hvis man har erfaring for mere udbredte angreb i vinterraps (mange 
gule og visne opspringende skulper). I disse tilfælde foretages en bekæmpelse i hele marken ved begyndende 
flyvning af skulpegalmyg. I andre marker kan en randbehandling være tilstrækkelig. Effekten af en evt. 
tidligere bekæmpelse af skulpesnudebiller holder i cirka 5-6 dage. 
 
Anbefalede midler og doser 
Ved kraftige angreb af skulpesnudebiller og/eller skulpegalmyg kan der være behov for flere behandlinger i 
blomstringsperioden, fordi virkningstiden af en behandling kun er omkring 5-6 dage. Under blomstring 
kommer der løbende nye skulper frem, som hurtigt står ubeskyttet ved sprøjtning med kontaktmidler. Der 
kan derfor undtagelsesvis ved kraftige angreb være behov for op til 3 behandlinger.  
Anvend 0,2 kg/ha Lamdex udenfor biernes flyvetid (21.00-03.00). Dog maks. 3 behandlinger med Lamdex 
pr. vækstår. 0,15 l/ha Mavrik kan være et alternativ, som dog ikke har så god en effekt mod galmyg som 
Lamdex.  


