
Iagttagelser angaaende Hvedemyggelarvers 
Angreb paa forskellige Hvedesorter. 

Af u. A. B. Vestergaard. 

Som det vistnok vil være de fleste af Tidsskriftets Læsere 
bekendt, optræder Hvedemyggene (Cecidomyia Tritici og C. 
aurantiaca) her i Landet hvert Aar i større eller mindre Mængde 
til Skade for Hvedeavlen. 

Med Hensyn til Myggenes Udseende og almindelige Leve
vis henvises til den Beskrivelse, der findes i Sofie Rostrup: 
»Vort Landbrugs Skadedyr«. Til de i nævnte Værk givne Op
lysninger kan her føjes nogle i Aarene 1905-11 gjorte Iagt
tagelser. - Det er hovedsagelig Arten C. Tritici, der optræder 
hos os, og det er derfor den, der gør størst Skade. Arten C. 
aurantiaca viser sig stedse senere end sin Slægtning og altid i 
et meget ringere Antal. Forskellen i Arternes Udseende iagt
tages let, naar de begge optræder paa samme Tid. C. Tritici 
er den mindste og den lyseste af Farve, og det er tillige den, 
der er forsynet med den længste Braad til Æglægning. C. au
rantiaca er større og mere rødlig gul. 

Æggene anbringes af Myggene i Hvedeblomsterne, saa snart 
de unge Aks viser sig i øverste Dækblad, og der er, saavidt det 
skønnes, ikke nogen væsentlig Forskel i Maaden, paa hvilken 
denne Indpodning af Æg finder Sted. I de allerfleste Tilfælde 
skydes Læggebrodden ind ovenfra, mellem Blomsterdækkets 
Lag. Aabnes de unge Hvedeblomster, naar Æggene er lagte, 
vil man ogsaa finde, at disse, der ligner ganske smaa Støv
ansamlinger, hovedsagelig findes i de allerøverste Dele af Blom
sterne. Æglægningen udføres om Aftenen og om Natten. Un
dertiden ser man ogsaa æglæggende Myg arbejde paa milde 
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Graavejrsdage. Kommer der pludselig kold Blæst og stærke 
Regnskyl, hører Æglægningen op for en Tid, eller Myggene 
forsvinder ganske. Dette sidste er dog hidtil kun iagttaget een 
Gang, nemlig i Sommeren 1911, da Myggene pludselig forsvandt 
i Dagene fra 8. til 12. Juni, skønt Hveden netop da stod paa 
det for Myggene gunstigste Stadium. Før 8. Juni viste sig alle
rede en stor Mængde Myg. Antallet syntes efter 12. Juni at 
være svundet ind til ca. 1/10, og der hlev som Følge heraf ingen 
videre Angreb paa Hveden i 1911. 

Dagtemperaturen var 7. og 8. Juni 16-17° C., men faldt 
hurtig til 11-12°, ligesom Nattemperaturen pludselig faldt fra 
11-12 o C. til 6-7 o samtidig med, at der kom nogle kraftige 
Regnbyger. 

Det fremgaar ellers ikke af de i andre Aar gjorte Iagttagel
ser, at Myggene generes meget af saadannt: ydre Omvekslinger 
i Vej diget. - Paa solvarme Dage opholder Myggene sig paa 
H ved ens Stængler og nederste Blade eller paa selve J orden, 
hvor der er Skygge, og de lader sig ikke gerne drive frem, saa 
længe Solen skinner. Skønt Æglægningen for det enkelte Insekt 
kun varer en ganske kort Tid, vil man dog finde, at Hvede
sorter med meget forskel1ig Skridningstid kan blive stærkt an
grebne, hvilket viser, at Myggene udklæk~es gennem en længere 
Periode. 

Antallet af disse Myg er ofte paafaldende stort, og det hører 
slet ikke til Sjældenhederne at finde 10 il 12 Myg i Færd med 
Æglægningen paa et og samme Aks og paa samme Tid. Ofte 
vil der være flere Hundrede Myg beskæftigede med at lægge 
Æg, samtidig paa hver eneste Kvadratmeter med Hvede. Sen
des der et Røgpust ind mellem Planterne, flyver Myggene op 
i en tæt Sværm. Da hver Hunmyg lægger flere Æg, og da der 
kun skal nogle faa Larver til for helt at ødelægge en Blomst 
- og dermed en Hvedekærne - fristes man til at tro, at der 
ingen ordentlig Afgrøde kan blive, hvor Angrebet er saa kraf
tigt. Dette er dog heldigvis ikke Tilfældet; men at den stær
kere eller svagere Hærgning nok kan sætte Spor - og dette 
endog i meget høj Grad - haves der fuldt tilstrækkelig Er
faring for. 

Hosstaaende Billede af æglæggende Myg er taget med et 
lille Amatørapparat, i hvilket har været indsat en ekstra Linse 
for at faa et Billede i naturlig Størrelse. Da Billedet skal 
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optages i yderlig kort Afstand (10-11 cm) har det 
været forbundet med ikke ringe Vanskelighed at 
fremstille det saaledes, at det kunde anvendes og 
gengives paa Tryk. 

Hvor stort det Tab er, der lides ved Hvede-
'myggene, kan vanskeligt angives med Sikkerhed, 
men det er sikkert sjældent mindre end 1 Fold, og 
ofte vil det være flere Gange større. Under særlig 
ugunstige Forhold vil Tabet vistnok kunne nærme 
sig en Tredjedel af den ellers paaregnede Kærne
afgrøde. Naar Virkningen paa Foldudbyttet ikke 
bliver saa stort, som man efter Angrebet i Marken 
fristes til at formode, ligger dette sikkert for en 
Del i, at de ikke beskadigede Korn i de an
grebne .Aks vokser noget mere og bliver større, 
end de vilde være blevne, dersom alle Korn var 
komne til Udvikling. Efter hvad der kan skønnes, 
maa Tabet i Fold tilnærmelsesvis anslaas til 
Halvdelen af Tabet i Antal Kærner. 

Hvad der ogsaa bidrager væsentligt til at af
dæmpe Virkningen, er den Omstændighed, at Hvede
akset til en Begyndelse kun blottes paa den ene 
Side. Det varer 3 il 4 Dage fra, at Aksets ene Side 
har vist sig i Ilyisterbladet, til Akset er helt blottet 
(gennemskredet), og den s i d s t blottede Akshalvdel 
er da allerede saa udviklet, at den ikke er yndet 
til Æglægningen. Som Følge heraf vil man i stærk 
angreben Hvede have det Særsyn, at Aksene efter
haanden bliver krumme, fordi den ene Halvdel 
af Akset skrumper ind, medens den anden ved
bliver at udvikles. Dette Forhold bliver særlig paa
faldende, hvor det er en Sort med »tæUe« Aks, det 
drejer sig om. Med lidt Øvelse kan man i øvrigt 
allerede paa Afstand let skelne de angrebne Aks 
eller de angrebne Sorter fra de sunde. Enhver 
Blomst, i hvilken der findes 3 eller flere levende 
Larver, giver ingen Kærne. Angrebet er i Al
mindelighed saa kraftigt, at man i en Mark med 
f. Eks. Alm. Squarehead-Hvede skal have vanske
ligt ved at finde Aks, der er aldeles fri for øde
lagte Blomster. 



741 

I 1909 var Angrebet særdeles ondartet. I 1910 var Øde
læggelsen mindre og kan vel betegnes som »normal«. I 1911 
udeblev det, som tidligere anført. . 

Af direkte Bekæmpningsmidler haves ingen, der kan anses 
for praktisk anvendelige. Rygning med Svovldampe er prak
tisk ikke udførlig, og jeg har i hvert Fald erfaret, at den ska
der Hvedeplanterne mere, end den skader Myggene. Naar det 
i Amerika har været tilraadet at saa særlig tidlig om Efter
aaret, er dette en Forholdsregel, der hos os absolut ikke er 
tilraadelig over for Hvedemyggene. 

Hvad derimod er af den største praktiske Interesse, er, at 
de forskellige Hvedesorter synes at være i ret høj Grad 
ulige modtagelige for Angrebet. Foreløbige Iagttagelser 
heraf er allerede gjort, bl. a. i Sverige. Ved Sval øf viste Under
søgelser i 1903, at medens nogle Sorter kun havde 1 il 2 pCt. 
angrebne Blomster, havde andre 6-8 pCt. De mest beskadi
gede var laadne 1) Landhvedeformer. Sorter som Grenadier og 
Extra Square-head havde omtrent 4 pCt. ødelagte Blomster. 
Det viste sig i øvrigt, at tidlige Sorter angribes mere end sildige. 

8 Sorter med Skridning 19.-22. Juni havde 4.3 pCt. 
12 23.-25. 4.0 

4 27.-29. 2.3 

Angaaende dette sidstnævnte Forhold tyder Erfaringen her 
fra Abed ogsaa paa, at sent skridende Sorter gennem
gaaende slipper lettest, og at overhovedet sent saaet 
og derfor senere skridende Hvede angribes mindst; 
men Forskellen har kun været ringe, og med Hensyn til de 
Sorter, der omtales i det følgende, maa det betones, at disses 
Skridningstid med Undtagelse af en enkelt Sort (Minnesota
Hvede) falder meget nær sammen. Den Forskel, der har vist 
sig, kan derfor ikke skyldes Forskel i Skridningstid. 

Undersøgelsen omfatter i 1909 16 Sorter, i 1910 12 Sorter. 
Da det nu har størst Interesse at sammenligne Resultater fra 
begge Aar, anføres i Oversigten kun de Sorter, der er under
søgte baade i 1909 og i 1910. 

I 1909 blev Undersøgelsen udført paa den Maade, at der 
fra 2 Parceller i Marken toges ~t vist Antal Aks af Middel-

1) Herved forstaas virkelig laadne, - og ikke stakbærende Hvede
sorter. Her i Landet betegnes stakbærende Sorter ofte som »laadne«. 

48 
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størrelse,men i øvrigt uden Valg. I hvert Aks taltes Antallet 
af ødelagte Kærner. Resultatet af hver Tælling indførtes paa 
en Liste. Resultatet blev i hver 20 Aks følgende: 

Antal ødelagte Kærner pr. Aks, 1909. 

12 og derover 8-11 4-7 3 og derunder 

Standhvede ................ 1 Aks 2 Aks 6 Aks 11 Aks 
Sma,ahvede ................ l 3 12 4 
Storaks .................... 3 2 10 5 
» Wilhelmina« .............. 13 5 2 O 
Ekstra Square-head II ...... 5 5 9 l 
Grenadier II ............... 14 4 2 O 
Webbs Stand up ........... O 1 3 16 
Rendyrket Stand up ........ O O ! 16 
Erh. FrederiksensSquare-head 13 5 2 O 
Minnesota ................. 14 4 :{ O 
Fodbygaards røde Hvede .... 14 3 3 O 
Stakhvede ................. 10 7 3 O 

Da Antallet af frugtbærende Blomster gennemgaaende i 
sunde Aks ikke var over 35, vil det let forstaas, at Angrebet 
har øvet betydelig Indflydelse paa Udbyttet af de mest an
grebne, i hvilke jo over l/S af Kærnerne var ødelagte. Det er 
paafaldende, i hvor høj Grad forskelligt de forskellige 
Sorter har lidt af Larverne. 

I 1910 blev Bedømmelsen foretagen skønsmæssig, idet der 
blev givet Points for Angrebets Styrke. Idet nu Bedømmelsen 
i 1909 omsættes i Points under Hensyn til Sorternes normale 
Aksstørrelse, faar man følgende Forhold i begge Am'ene : 

Points for Angrebets Styrke: 1-10. 
1909 1910 Gennemsnit 

Standhvede ., .................. 2 
Smaahvede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Storaks ....................... 4 
> Wilhelmina« . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
Ekstra Square-head II. . . . . . . . . . 5 
Grenadier Il . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
Webbs Stand up............... 1 
Rimdyrket Stand up............ 1 
Erh. Frederiksens Square-head .. 10 

3 
5 
2 
8 

7 

9 
3 
2 

6 

2 .• 

4.0 
3.0 
9.0 
6.0 
9.s 

2.0 
L. 
8.0 

Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 5 7.5 
Fodbygaards røde Hvede........ 10 10 10.0, 
Stakhvede ........•..... , ..... ,8 7 7.5 

Der er, som det fremgaar af disse Tal, saa god Overens
stemmelse mellem Sorternes Forhold i de to Aar, at det synes 
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hævet over enhver Tvivl, at der her er Spørgsmaal om 
bestemte, arvelige Anlæg. 

I de senere Aar har Forædlingsarbejdet medført, at et meget 
betydeligt Antal selvstændige, nye Hvedeformer er blevet under
søgt. I 1909 og 1910 blev Antallet af de ved Hvedemyg for
dærvede Blomster bedømt hos 50 nye Linie-Stammer af Hvede. 
Vi kan imidlertid her nøjes med at angive Tallene gruppevis 
for de 16 Stammer, der beholdtes til Forsøg 1911: 

1909 1910 
4 Linie-Stammer A-D ....... 3.0 2.0 
4 E-H ...... 5.0 4.2 
4 I-L ....... 7.6 5 .• 
4 M-P ....... 8.0 7.0 

Ogsaa her viser det sig, at det er de samme Hvedeformer, 
der angribes mest i de to Aar. Hos nogle faa Stammer var 
Angrebet næsten helt udeblevet. I det hele taget viser det sig, 
at det hører til Sjældenhederne at finde Former, der 
kan betegnes som »næsten ikke angribelige«, medens 
der er mange, om hvilke det modsatte gælder. Hvad Aarsagen 
er til denne store Forskel, haves der næppe nogen fyldest
gørende Forklaring paa. Iagttagelse viser, at selve Æglæg
ningen fordeles nogenlunde ligelig paa alle. Sorter, og 
det kan da antages, at det maa være visse Egenskaber hos 
Plante safterne, der i nogle Tilfælde er af ugunstig - maaske 
ligefrem dræbende - Virkning paa Larverne. 

Naar flere forskellige Hvedesorter sammenlignes ved Dyrk
ningsforsøg, er det ganske indlysende, at Forholdet over for 
Hvedemyggene maa spille en Rolle. Hvor stor denne bliver, 
er det i det enkelte Tilfælde vanskeligt at afgøre; men da 
Myggene optræder i ret forskellig Mængde i de enkelte Aar, 
bliver det en af de mange Faktorer, der medvirker til at gøre 
det absolut nødvendigt at bygge paa flere Aars Forsøg, 
naar det gælder om at bestemme en Hvedesorts Værdi. At 
Modstandskraft over for Hvedemyg i og for sig er en værdifuld 
Egenskab, er klart nok; men ogsaa blandt stærkt angribelige 
Sorter vil man finde anerkendt yderige, hvilket tilstrækkeligt 
viser, at der er saa mange andre forskellige Faktorer med
bestemmende til Opnaaelsen af det endelige Resultat, at man 
meget maa advare imod at tillægge en enkelt Faktor, som den 
her omhandlede, en alt for stor Betydning. 
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