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Den store kålflue (Hylemya floralis, Fallen) 

Udenlandske forsøg 
Som nævnt i 533. beretning fra Statens For
søgsvirksomhed i Plantekultur (Jørgensen, 
1957), er det ret sparsomt af oplysninger, der 
kan overføres til danske forhold, i hvert fald 
for den univoltine (d.v.s. med kun en genera
tion om året) races vedkommende, grundet 
den særegne biologi dette skadedyr har i Dan
mark. (Denne race har flyveperiode i slutnin
gen af juli og i august). Skal insekticidet op
bevares i jorden sommeren over, som for eks
empel med nedfældning, stilles der store krav 
til midlets persistens. Der er forskel på, om 
insekticidet skal virke efter et par ugers forløb, 
som det er tilfældet med første generation af 
den lille kålflue, eller det skal bevare sin gif
tighed i 3-4 måneder, som det vil være til
fældet med den univoltine race af den store 
kålflue. 

Fra Norge skriver Taksdal & Nordby 
(1966), at nedfældning af granulat i plante
rækken af midlerne trichloronat eller diazinon 
i blomkålskulturer har en tilfredsstillende ef
fekt, hvorimod en roddypning i enten 5 pct. 
diazinon, 2,5 pct. aldrin eller 5 pet. chlorfen
vinphos viste sig utilstrækkelig. Disse forsøg er 
udført på lokaliteter, hvor den store kålflue 
klækkes tidligt på sommeren og kan således 
ikke sammenlignes med danske forsøg, hvor 
den store kålflue kommer langt senere. 

Danske forsøg 
Forsøgsmetoder og resultater fra bekæmpelses
forsøg mod den store kålflue. 
Ved Statens Forsøgsvirksomhed er der i 1952-
69 udført forskellige serier af forsøg i kålroer. 
Forsøgene fra 1952 er publiceret i 470. beret
ning (Wagn, 1953) og forsøgene fra 1953-55 
er publiceret i 533. beretning. 

Hvor intet andet er anført, er mængden af 
insekticiderne angivet som mængden af den 
aktive bestanddel. Ligeledes er dosis af in
sekticidet samt vandmængde angivet pr. ha. 

Det var det overvejende indtryk af forsø
gene i 1952-54, hvor aldrin blev udstrøet eller 
udbragt i vandig form fra omkring såtid s
punktet til midten af juli, at angrebene kunne 
begrænses med dette insekticid og de pågæl
dende udbringningsmåder, men der skulle an
vendes doser på 10 kg aldrin. Selv med disse 
forholdsvis store mængder, var effekten af 
insekticidet ringe. Det var en interessant de
talje i disse forsøg, at doser på 1-5 kg havde 
en angrebsfremmende virkning. Endvidere vi
ste resultaterne med al ønskelig sikkerhed, at 
bredspredning, i forhold til båndbehandling, 
forøgede angrebet. Derimod viste det sig i 
1955, at udbringningen af diazinon- og a1drin
emulsion i doserne l henholdsvis 2 kg i 5000 
liter vand langs planterækken i begyndelsen af 
september havde en meget bedre virkning end 
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den tidligere anvendte metode med samme 
insekticid. 

Forsøgene fra 1956-69 skal omtales her; fra 
1956-63 skal gives en kort oversigt, fra 1964-
69 en mere indgående beskrivelse. 

I efteråret 1956 blev 2 kg diazinonemulsion 
og 2 kg aldrinemulsion udbragt i 5000 liter 
vand langs planterækken. Størst effekt op
nåedes ved udbringning først i september. 
Diazinon og aldrin havde i disse forsøg lige 
gode og signifikante virkninger. 

I april-maj 1961 blev der udbragt aldrin 
langs planterækken i doserne 5 og 7 kg i 1000 
liter vand. Udslagene for behandlingerne var 
små og usikre. 

I 1962 blev aldrin og thionazin (Nemaphos) 

enten nedfældet i såfuren eller udbragt langs 
planterækken i begyndelsen af juli. En kom
binering af disse to metoder blev ligeledes ud
ført. Begge insekticider blev nedfældet som 
granulat i dosis 2,5 kg. I juli blev 2,7 kg 
aldrinemulsion i 1000 liter vand og 1,8 kg 
thionazingranulat udbragt langs planterækken. 
Alle tre behandlinger med aldrin begrænsede 
angrebet signifikant. Dog var kun den kom
binerede behandling med granulat og emulsion 
i stand til at holde angrebet nede på et accep
tabelt niveau. Behandlingerne med thionazin 
resulterede uden undtagelse i, at angrebet på 
roerne forværredes. 

I 1963 forsøgtes det at gentage den gode 
virkning af aldrinbehandlingen fra 1962. 2 kg 
aldringranulat blev nedfældet i såfuren. 2 kg 
emulgeret aldrin blev i 1000 liter vand ud
bragt langs planterækken først i juli. Endelig 

blev disse 2 behandlinger kombineret til et 
tredie led. Granulatbehandlingen reducerede i 
gennemsnit af forsøgene den forvoldte skade 
svagt, men ikke signifikant, hvorimod emul
sionsbehandlingen dette år forøgede angrebet 
stærkt. Den kombinerede behandling af gra
nulat og emulsion havde en afgjort angrebs
begrænsende effekt. 

Landbrugsministeriets giftnævn foretog i ef
teråret 1963 en kraftig indskrænkning af an
vendelsesmulighederne for aldrin, og andre 
midler måtte søges til erstatning. 

Diazinon havde tidligere vist sig at have den 
samme virkning overfor kålfluen som aldrin, 
når det kun opbevaredes i jorden en kortere 
tid. Desuden indgik i 1964 midlerne trichloro
nat (Agritox), ethion og methoxychlor. For
søgene blev lagt på 7 lokaliteter i Jylland, 
hvor enten den univoItine eller den bivoltine 
race af kålfluen optrådte. Alle 4 midler blev 
nedfældet i såfuren ca. 2 cm under frøet i 
dosis 2,5 kg. En udbringning af de samme 
4 midler i emulgeret form (2 kg i 1000 liter 
vand) blev foretaget langs planterækken fra 
den 13.-17. juli. Forsøgene blev anlagt som 
rækkeforsøg med 3 fællesparceller a 4 rækker, 
10m lange. Roerne blev optaget i oktober og 
bedømt for angreb forårsaget af kålfluens 
larve. Karakterskalaen, anvendt siden 1954, 
er beskrevet i 533. beretning fra Statens For
søgsvirksomhed i Plantekultur. nen er en be
dømmelse af beskadiget roe væv udtrykt i pct. 
I skalaen 0-9 er O = 0- 10 pct. af roen er 
ødelagt, 1 = 10-20 pct. af roen ødelagt O.S.v. 

I tabel 1 er vist resultatet fra 5 forsøg syd 

Tabel l. Pct. roevæv ødelagt på 5 forsøgslokaliteter med den univoltine race i 1964 

Dyrvig Sunds I Sunds II 0rre 
Ubehandlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 11,8 22,2 3 J,9 . 
2,5 kg diazinongranulat nedfældet ved såning .............. . 
Samme + 2,0 kg diazinonemulsion fra 13.-17. juli ........... . 
2,5 kg trichloronatgranulat nedfældet ved såning. . . . . . . . . . . . . 3,6 1,0 21,4 
Samme -I- 2,0 kg trich1oronatemulsion fra 13.-17. juli. . . . . . . . . 5,7 1,2 23,0 
2,5 kg methoxychlorgranulat nedfældet ved såning. . . . . . . . . . . 14,1 8,3 19,1 35,4 
Samme + 2,0 kg methoxychloremulsion fra 13.-17. juli. . . . . . . 18,2 9,5 20,8 38,7 
2,5 kg ethiongranulat nedfældet ved såning . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 5,4 16,5 23,1 
Samme -I- 2,0 kg ethionemulsion fra 13.-17 juli. . . . . . . . . . . . . . 10,4 12,9 16,3 30,5 
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Karup 
16,6 
13,8 
14,6 

20,0 
22,3 
17,2 
12,0 



Tabel 2. Pct. roel'æv ødelagt på 2 forsøgslokaliteter med den bivoltine race i 1964 

Maime Fristrup 
Ubehandlet ................................................ . 31,3 18,3 
2,5 kg diazinongranulat nedfældet ved såning .................. . 23, l 11,6 
Samme + 2,0 kg diazinonemulsion fra 13.-17. juli. .............. . 24,4 7,0 
2,5 methoxychlorgranulat nedfældet ved såning ................. . 25,8 23,8 
Samme + 2,0 kg methoxychloremulsion fra 13.-17. juli .......... . 29,3 24,7 
2,5 kg ethiongranulat nedfældet ved såning .................... . 40,6 16,6 
Samme + 2,0 kg ethionemulsion fra 13.-17. juli .............. , .. . 32,6 18, l 

Tabel 3. Pct. roevæv ødelagt på 5 forsøgslokaliteter med den univoltine race i 1965 

Dyrvig Sunds l Sunds II Ørre 
Ubehandlet ....................................... . 20,9 21,8 80,6 30,2 
2,0 kg diazinongranulat nedfældet ved såning ......... . 36,7 42,0*) 69,2*) 36,6 
Samme + 2,0 kg diazinonemulsion fra 12.-14. juli. ..... . 27,8 19,3 70,6 29,3 
2,0 kg diazinonemulsion fra 12.-14. juli ..... , .... " ... . 29,6 31,2 78,4 34,2 
2,0 kg trichloronatgranulat nedfældet ved såning ....... . 33,8 31,3 *) 62,2 *) 26,9 
Samme + 2,0 kg trichloronatemulsion fra 12.-14. juli ... . 35,8 17,2 71,2 22,1 
2,0 kg trichloronatemulsion fra 12.-14. juli ............ . 35,4 27,8 86,8 28,9 
2,0 kg dimethoatemulsion fra 12.-14. juli ............. . 58,4 40,4 85,8 42,8 

*) Her er kun anvendt l kg insekticid. 

Karup 
44,9 
37,5 

9,6 
20,4 
33,7 
16,6 
20,5 
64,1 

for limfjorden (kun den univoltine race), og 
i tabel 2 to forsøg nord for Limfjorden (den 
bivoltine race). 

I tabel 3 er resultater fra 5 lokaliteter syd 
for Limfjorden vist. 

Forsøgsresultaterne fra 1964 egnede sig ikke 
for en statistisk behandling. 

I 1965 blev bekæmpelsesforsøgene i hoved
sagen udført som i 1964. Ændringerne bestod 
i, at der indgik et led mere, nemlig udbring
ning af emulgerede insekticider alene i juli; 
methoxychlor og ethion blev udeladt af for
søgene og dimethoat blev indført. De emul
gerede insekticider blev udbragt i 1000 liter 
vand langs planterækken fra 12.-14. juli. Der 
blev udlagt forsøg på 6 lokaliteter, 5 syd for 
Limfjorden (den univoltine race) og 1 nord for 
Limfjorden (den bivoltine race). 

Forsøgsresultaterne fra 1965. var ikke enty
dige. Der var både signifikante positive og 
negative udslag for insekticid, udbringnings
metode og sted. 

I et forsøg i Fristrup (den bivoltine race) 
anvendtes doserne 1, 2 og 3 kg for hver be
handling. Den kombinerede behandling med 
granuleret og emulgeret insekticid bestod af 
enten 1 kg + 1 kg = 2 kg, 2 kg + 2 kg = 4 
kg eller 3 kg + 3 kg = 6 kg insekticid. Resul
tatet af dette forSØg er vist i tabel 4. 

En variansanalyse viser, at det forøgede an
greb, ved anvendelse af 1 og 2 kg insekticid, 
er signifikant. Der har ikke kunnet påvises 

Tabel 4. Pct. roevæv ødelagt i Fristrup med den bivoltine race i 1965 

kg aktivt insekticid 
2 3 4 6 

Ubehandlet ............................................. 13,9 
Diazinongranulat nedfældet ved såning ..................... 24,8 18,2 10,2 
Samme + diazinonemulsion i 1.000 liter vand 15. juni ........ 14,8 11,9 3,7 
Diazinonemulsion i 1.000 liter vand 15. juni. ................ 30,4 21,0 14,8 
Trichloronatgranulat nedfældet ved såning .................. 21,7 26,1 15,2 
Samme + trichloronatemulsion i 1.000 liter vand 15. juni ..... 16,8 13,5 9,9 
Trichloronatemulsion i 1.000 liter vand 15. juni. ............. 24,7 26,1 17,8 
Dimethoatemulsion i 1.000 liter vand 15. juni ............... 26,8 20,5 21,3 
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sikker forskel mellem ubehandlet og 6 kg 
insekticid, derimod er der tydelig forskel mel
lem de lavere doser (l, 2 og 3 kg) og den 
høje (6 kg). 

I 1966 koncentreredes forsøgene om en 
udbringning af insekticidet på det tidspunkt, 
kålfluen befandt sig i ægstadiet. Til dette for
mål måtte vi have oplysninger om, hvornår 
kålfluen klækkedes. I begyndelsen af april ind
samledes puparier af den store kålflue i Jyl
land, og disse blev anbragt i klækningspotter 
(se beskrivelse Jørgensen 1957) både på stedet, 
hvor bekæmpelsesforsøget blev anlagt og på 
Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby. pu
parierne, anbragt i klækningspotten på en for
søgslokalitet, stammede fra den pågældende 

lokalitet. Klækningskurven blev frembragt på 
basis af disse klækninger og sammenholdt med 
resultaterne af insekticidbehandlingen til for
skellige tider. 

Bekæmpelsesforsøgene blev anlagt på 7 lo
kaliteter med den univoltine race. 2 kg in
sekticid i 2000 liter vand blev udbragt med 
rygsprøjte på hver side af roerækken som en 
båndbehandling. Herved blev rodhalsen vædet 
med insekticidet. Rodhalsen er det foretrukne 
æglægningssted . 

Parcellerne bestod af 8 rækker a 10 m og in
gen gentagelser. Forsøget blev høstet i midten 
af oktober. De fleste af forsøgene omfatter 
kun diazinon og parathion. Chlorfenvinphos 
og dimethoat er med som orientering og kun 

Tabel 5. Pct. roevæv ødelagt på 6 forsøgslokaliteter med den univoltine race i 1966 
Lokalitet og dato 
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for midtpunkt på Behandlingstider 
klækningskurven Insekticid Dosis 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 
Borris 
30/7 

Grimlund 

1/8 

Sunds 

Karstoft 

28/7 

Skjern 

4/8 

Simrnelkjær 

20/8 

ubehandlet 
Diazinon 
Parathion 

ubehandlet 
Diazinon 
Parathion 
Chlorfenvinphos 
Dimethoat 

ubehandlet 
Diazinon 
Parathion 

ubehandlet 
Diazinon 
Parathion 

ubehandlet 
Diazinon 
Parathion 
Chlorfenvinphos 
Dimethoat 

ubehandlet 
Diazinon 
Parathion 
Chlorfenvinphos 
Dimethoat 

2 kg 
2 kg 

2 kg 
2 kg 
2 kg 
2 kg 

2 kg 
2 kg 

2 kg 
2 kg 

2 kg 
2 kg 
2 kg 
2 kg 

2 kg 
2 kg 
2 kg 
2 kg 

-------
27,7 
40,6 

26,8 
48,8 

27,4 
59,0 

14,8 
32,8 

42,8 
42,7 
15,4 
12,6 

23,0 
53,1 

35,0 14,2 
62,9 44,3 

21,4 3,3 
31,1 9,4 

57,2 
72,3 

11,2 
14,2 

11,9 
43,9 
33,8 

5,0 

34,1 
13,1 
24,2 

46,8 
38,6 
50,4 

59,1 
36,2 
65,3 

37,5 
19,0 
37,2 

18,4 
8,1 

19,0 

75,3 
44,7 
60,6 

--------
22,4 39,1 
28,3 36,9 

44,0 43,5 
57,9 57,0 

73,0 55,7 
65,8 65,0 

-------
28,5 31,8 
37,8 34,2 

22,2 32,4 
26,9 33,8 

65,3 72,0 
76,0 73,4 



anvendt enkelte tider og steder. ForsØgsresul
taterne er vist i tabel 5 og tabel 6. 

Ved en statistisk analyse af resultaterne fra 
1966 er vist signifikans for virkning af in
sekticid, selvom denne er forskellig fra sted 
til sted. Tidsvirkningen er større og sikrere end 
insekticidvirkningen, men også afhængig af 
sted. 

Som gennemsnit kan det siges, at den bedste 
virkning er fundet ved behandling ca. 2 uger 
efter at 50 pet. af fluerne i kontrolklækningen 
er fremkommet. 90 pet. af fluerne var i disse 
kontrolklækninger fremkommet indenfor en 
periode på 3 uger. 

Tabel 6. Pct. roevæv ødelagt på l forsøgslokalitet med 
den lmivoltine race i 1966 

Lokalitet og 
dato for 

midtpunkt 
Behandlingstider 

på klæk- Insekticid Dosis 10/8 18/8 25/8 2/9 
ningskurven 
Vinderup . ubehandlet 
31 f7. . . . .. Diazinon 2 kg 

17,0 ---
18,0 9,0 13,0 16,0 

I 1967 blev forsøg anlagt efter nogenlundt! 
de samme retningslinier som i 1966. Dog blev 
der ikke foretaget nogen klæknings kontrol. Der 
blev kun foretaget insekticidbehandling en 
gang, nemlig 15.-17. august. Roerne blev op
taget og bedømt i oktober. Resultaterne fra 
disse forsøg er vist i tabel 7. 

Tabel 7. Pct. roevæv ødelagt på 2 forsøgslokaliteter 
med den univoltine race i 1967 

Lokalitet Insekticid Dosis 
Simmelkjær I ubehandlet 17,9 

Diazinon 2 kg 14,6 
Dimethoat 2 kg 8,6 
Chlorfenvinphos 2 kg 8,7 
Bromophos 2 kg 9,8 

Simmelkjær II ubehandlet 22,0 
Diazinon 2 kg 26,0 
Dimethoat 2 kg 4,7 
Chlorfenvinphos 2 kg 10,5 
Bromophos 2 kg 9,8 

For Simrnelkjær I viste en variansanalyse, at 
der ikke kunne påvises forskelle i angreb mel-

lem behandlede og ubehandlede forsøgsled. Der
imod var angrebet i ubehandlet i Simrnelkjær 
II signifikant forskellig fra alle behandlinger, 
men som det ses her, har diazinon fremkaldt 
større angreb end i ubehandlet, mens behand
lingerne med dirriethoat, ehlorfenvinphos samt 
brornophos har nedsat angrebet. 

Yderligere blev der i 1967 på Amager fore
taget et forsøg i blomkål, udplantet den 5. juni, 
med de i tabel 8 nævnte behandlinger. Skaden 
på rødderne blev bedømt den 22. september. 
Rødderne blev delt i to grupper, ubeskadigede 
og rødder med kun en enkelt larve i den ene 
gruppe og værre angrebne i den anden. 40 ru 
række udgjorde en parcel, ingen gentagelser. 
Resultaterne ses i tabel 8. 

TabelB. Pct. angreb i blomkål på Amager 1967 

Ubehandlet ................................ 100 
Roddypning i 0,2 pet. diazinonemulsion . . . . . . 100 
Roddypning i 0,2 pct. diazinonemulsion + 2 kg 

diazinon i 2.000 I vand langs planterækken d. 
13. august. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 34 

Roddypning i 0,2 pct. di azinonemulsio n L 2 kg 
diazinon i 2.0001 vand langs planterækken d. 
24. august . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

2 kg diazinon i 2.000 I vand langs plantcrækken 
d. 15. juli. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 78 

2 kg diazinon i 2.000 l vand langs planterækken 
både d. 15. juli og d. 13. august. . . . . . . . . . . . 64 

2 kg diazinon i 2.000 l vand langs planterækken 
både d. 15. juli og d. 24. august. . . . . . . . . . . . O 

2 kg diazinon i 2.000 1 vand langs planterækken 
d. 25. juli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 

Puparier af den store kålflue blev indsamlet 
om .foråret på denne lokalitet og en klæknings
kontrol blev foretaget i lighed med den, som 
blev udført 1966 i Jylland. Fluernes klække
periode varede fra d. 10. juli til d. 2. august, 
og 50 pet. af fluerne var fremkommet d. 
26. juli. 

I dette forsøg har de to behandlinger i 
samme parcel d. 15. juli og d. 24. august 
kunnet holde planterne fri for angreb. 

I 1968 blev udlagt et forsøg på Studsgård. 
Her blev anvendt bejdsning af frøet med 
trichloronat kombineret med udbringning af 
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Tabel 9. Pct. roevæv ødelagt på Studsgård med den IInivo/tine race i 1968 

]nsekticid 

Ubehandlet ........................................ . 13,2 
13,0 
10,2 

Bejdsning med trichloronat .......................... . 10 g 

Bejdsning med trichloronat + diazinon d. 14. aug ....... . IO g + 2 kg 
IO g + 2 kg 
10g+2kg 
10 g + 2 kg 
10 g + 2 kg 

Bejdsning med trichloronat + dimethoat d. 14. aug ...... . 6,2 
10,6 
9,0 

11,5 

Bejdsning med trichloronat + azinphos-methyl d. 14. aug. 
Bejdsning med trichloronat + Bayer 5621 *) d. 14. aug ... . 
Bejdsning med trichloronat + methomyl d. 14. aug ...... . 

*) O,O-diethyl-thiophosphoryl-a-oximinophenyl eddikesyrenitril 

et insekticid d. 14. august. Ved bejdsningen 
blev frøet fugtet med 10 ml petroleum pr. kg 
frø og tilsat 10 g trichloronatbejdse pr. kg frø. 
De emulgerede insekticider (2 kg i 2000 liter 
vand) blev udbragt langs planterækken. Optag
ning og bedømmelse af roerne blev foretaget 
først i oktober. Forsøgsresultaterne er vist i 
tabel 9. 

I 1969 blev foretaget et forsøg på Amager 
efter samme retningslinier som beskrevet for 

Tabel JO. Pct. angreb i hvidkål på Amager 1969 -
båndsprøjtet med 1,5 kg diazinon i 1000 liter vand 

Dato for behandling 
Ubehandlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 82 
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14. juli.. . . ... . . . . .. . . . .. . . .. . . 2 
14. juli + 24. juli ....... , . . . . . . . O 
14. juli + 24. juli! 4. august. . . . O 

21. juli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 
21. juli + 31. juli. . . . . . . . . . . . . . . 4 
21. juli + 31. juli + IO. august. . . 3 

28. juli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
28. juli + 8. august ............ , 24 
28. juli + 8. august + 18. august. 14 

5. august. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 
5. august + 15. august. ....... , 62 
5. august + 15. august + 25. aug. 43 

12. august. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71 
12. august + 22. august. . . . . . . . .. 78 
12. august .~ 22. aug. + l. sept.. .. 79 

19. august. ................... , 74 
19. august + 29. august.. . . . . . . .. 79 
19. august + 29. aug. + 9. sept.. .. 81 

1966, nemlig en kontrol klækning af kålfluerne 
ved hjælp af en klækningspotte. Klæknings
periodens midtpunkt var ca. d. 20. juli. In
sekticidet blev udbragt med en rygsprøjte i 
1000 liter vand som en båndbehandling på 
begge sider af planterækken. Afgrøden var 
hvidkål udplantet sidst i juni. Parcelstørrelse 
var 1 række 20 m lang. Ingen fællesparceller, 
undtagen i ubehandlede, hvor der var 7. Plan
terne blev ved høst bedømt for angreb efter 
en 4-delt skala, som beskrevet under afsnittet 
om kemisk bekæmpelse af den lille kålflue. 
Resultaterne er vist i tabel 10. 

Diskussion 
I denne række af forsøg har været anvendt 
chlorerede kulbrinter og organiske fosforestere. 
De er anvendt i forskellige formuleringer så
som granulat, emulsion og sprøjtepulvere. In
sekticiderne er tilført afgrøden lige fra såtids
punktet til langt hen på efteråret. 

Forsøgene kan deles op i to grupper, en 
første gruppe med meget varierende resul
tater, og en anden gruppe, hvor resultaterne 
er mere stabile og positive. 

I den første gruppe vil alle forsøg udført 
før æglægningsperioden være at finde, og den 
anden gruppe indeholder forsøg, som er fore
taget i æglægningsperioden. 

I forsøgene 1952-54 lå insekticidet i jorden 
fra knap 1 måned til 3 måneder før kålfluens 
æg eller larver kunne komme i berøring med 
det. Der var meget store variationer i resul
taterne. Under sådanne vilkår for insekticidet 



skulle der anvendes meget store mængder, før 
et positivt resultat kunne fremvises. Doser på 
1-5 kg havde i disse forsøg en signifikant an
grebsfremmende virkning. Dette sidste billede 
sås med al ønskelig tydelighed i forsøg med 
organiske fosforestere i Fristrup 1965. Det 
kan i den forbindelse nævnes, at Mowat et. 
al. (1967) har vist, at den lille kålflue kan_ 
overleve doser af insekticider, som er dødelige 
for en række lØbebiller, der bl.a. lever af kål
fluens æg. 

I 1955 sås god virkning af l og 2 kg diazi
non- og aldrinemulsion på et tidspunkt, hvor 
det må formodes, at den store kålflue har 
været i ægstadiet (nøjagtige klækningsdata kan 
ikke fremvises fra 1955). 

Meget store doser insekticid blev i vandig 
form udbragt langs planterækken i april-maj 
1961. Resultatet var meget negativt. 

I 1962 og 1963 var forsøgsplanerne næsten 
ens, med granulatbehandling i såfuren, en 
udbringning af insekticidet i juli måned, samt 
en kombinering af disse behandlinger. Det så 
lovende ud i 1962, aldrin var langt bedre end 
thionazin, men forsøgene i 1963 viste ingen 
signifikant positiv virkning af behandlingerne. 

I 1964 udgik aldrin af forsøgene. Tre orga
niske fosformidler og en chloreret kulbrinte 
blev anvendt i 1964 og tre organiske fosfor
midler i 1965. 

Retningslinierne var de samme, som blev 
fulgt under forsøgene med aldrin, nemlig ud
bringning af insekticidet om foråret og sent 
på sommeren, det vil sige at insekticidet be
fandt sig i jorden fra knap 1 til 3 måneder, 
inden det skulle virke mod insektet. 

Resultaterne var de samme, som opnåedes 
med aldrin: meget svingende og usikre resul
tater. 

For at undgå den lange opbevaring af in
sekticidet i jorden samt eventuelle bivirkninger 
på insekter, som naturligt formindsker bestan
den af kålfluer (prædatorer), blev det i 1965 
besluttet at prøve at udbringe insekticidet på 
det tidspunkt, kålflueæggene klækkedes. 

Som tidligere nævnt fandt vi sikre forskelle 
mellem insekticiderne. Denne forskel var af-

hængig af forsøgets geografiske placering. 
Ligeledes var behandlingstidspunktet afhæn
gigt af stedet, men langt den betydeligste faktor 
var tidspunktet for behandlingen. I 1966 blev 
behandlingen kun foretaget en gang i samme 
parcel, men til forskellige tider (se tabel 5). 

I Sunds blev klækningen først kontrolleret 
fra d. 1. august, og nøjagtige data herom fore
ligger således ikke. Simmelkjær afviger stærkt 
fra de andre lokaliteter. Grunden hertil er 
ikke kendt med sikkerhed. Det kan nævnes, 
at der på alle 6 lokaliteter i 1966 desuden blev 
indfanget løbebiller, for at klarlægge om der 
var nogen sammenhæng mellem antal løbe
biller og angrebsgraden i de ubehandlede par
celler. Ved en regressionsanalyse blev fangster
ne af de arter af lØbebiller, som er mulige præ
datorer, sammenholdt med angrebsgraden. Kor
relationskoefficienten var -;- 0,71 og med 95 
pct. sandsynlighed forskellig fra nul. Simrnel
kjær var angrebet hårdest af alle forsøgene 
med 75 pet. roevæv ødelagt, og det mindste 
antalløbebiller fandtes ligeledes i Simrnelkjær. 
Det bedste behandlingstidspunkt i Simmelkjær 
skulle efter klækningsresultaterne være først i 
september. Der var dog bedst virkning af be
handling d. 15. august. Der synes umiddelbart 
at være to sandsynlige forklaringer på dette 
fænomen. Enten var sprøjtetidspunktet i Sim
melkjær, i forhold til forekomst af prædatorer, 
ret underordnet (små fangster af prædatorer), 
eller også har der været store indflyvninger af 
kålfluer fra andre arealer, tidligere end fluerne 
i Simrnelkjær er klækket. Endelig kan næv
nes, at der var anlagt forsøg på en ottende 
lokalitet, Sdr. Felding, hvor æglægningen val' 
meget kraftig. Angrebsprocenten blev om ef
teråret bedømt til nul. I Sdr. Felding var fang
sterne af løbebiller 3-4 gange så store som på 
andre lokaliteter. 

I 1967 og 1968 skuffede den samme plan, 
men som det ses, var der i 1967 kun behandlet 
d. 15.-17. august og i 1968 d. 14. august. Der 
kan være to forklaringer til dette. Enten ses 
her gentaget, som er beskrevet for behandlin
gerne, hyor insekticidet er oplagret i jorden 
for en kortere eller længere periode, eller også 
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en konstatering af at biologisk dato ikke altid 
falder sammen med kalenderdato. 

I forsøget på Amager 1969 ses et noget 
andet billede end normalt for Jylland. Den 
bedste virkning her opnås ved en behandling, 
før klækningsperioden overhovedet begynder. 

Lignende resultater er vist for den lille 
kålflues vedkommende i 1966. 

Hassan (1969) meddeler, at rovinsekters 
antal er meget mindre i overfladebehandlet 
jord end i jord, hvor insekticidet nedfældes. 
Chlorfenvinphos tolereres bedre af løbebiller 
end af rovbiller. Både løbebiller og rovbiller 
er meget følsomme overfor diazinon. 

De danske forsøg med emulsionsprøjtninger 
umiddelbart før æglægning, hvor angrebet er 
forøget i forhold til ubehandlet, kunne tyde 
på (men nogen vished herfor eksisterer ikke), 
at prædatorernes antal reduceres og på denne 

måde giver skadevolderen bedre mulighed for 
at overleve. En bekæmpelse med kemiske mid
ler, udbragt på det tidspunkt hvor æggene klæk
kes, må således følges med oplysninger om flu
ernes fremkomst og videre udvikling. Rammes 
det rigtige behandlingstidspunkt ikke, kan en 
behandling skade mere end gavne. 

Konklusion 
Jo længere tid et insekticid befinder sig i eller 
på jorden, des større usikkerhed er der om ud
faldet af en kemisk bekæmpelse af den store 
kålflue. 

Tidspunktet at udbringe insekticidet på er 
langt vigtigere end valget af insekticid. 

Insekticidbehandlinger, foretaget på det tids
punkt, hvor kålfluens æg klækkes, har vist sig at 
have den mest stabile positive effekt fra år til 
år og fra sted til sted. 

Den lille kålflue (Hylemya brassicae, Bouch6) 

Udenlandske forsøg 
Hellquist (1966) fra Sverige beskriver god ef
fekt af vanding med diazinon, diklofention og 
trichloronat i blomkål. En roddypning i chlor
fenvinphos viste en bedre effekt end dypning 
i diazinon eller parathion. Til blomkål var 
endvidere nedfældning af granulat i plante
rækken virksom, når diazinon, trichloronat og 
diklofention anvendtes. Fra Norge beskriver 
Taksdal og Nordby (1966), at nedfældning af 
granulat i planterækken af midlerne trichloro
nat og diazinon i blomkålskulturen har en til
fredsstillende effekt, hvorimod roddypning 
viste sig utilstrækkelig. 

Cruger (1967) fra Tyskland anbefaler van
ding med diazinon, dimethoat og trichlorphon. 
I følge årsberetning fra Alkmaar (1967) er 
chlorfenvinphos absolut det bedste af· de af
prØvede midler. Det angives der, at midlet har 
interesse på grund af sin lange persistens. 

Det canadiske landbrugsministerium ud
sendte i 1969 en vejledning i bekæmpelse af 
kålfluer. Til kålroer er fensulfothion (i Canada 
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under navnet Dasanit), chlorfenvinphos og 
thionazin anerkendt til nedfældning som gra
nulat under frøet i dosis 3,5-4,5 kg. I rød- og 
hvidkål, blomkål, rosenkål og broccoli er an
befalet at lægge granulater af thionazin, fen
sulfothion og diazinon rundt omkring plantens 
rodhals med et specielt udstyr 1-2 dage efter 
plantningen i dosis 0,7-0,9 kg. Ligeledes er an
befalet at udbringe fensulfothion, thionazin og 
azinphos-methyl i vandig form i et 5-7 cm 
bredt bælte i planterækken. Der skal her an
vendes 5-7 kg i 1000 liter vand. Hvis kun den 
enkelte plante behandles, nedsættes dosis til 
det halve. Det anbefales her at dække til med 
et tyndt lag jord for at undgå, at parasitter og 
prædatorer kommer i berøring med insekt
icidet. 

Danske forsøg 
Forsøgsmetoder og resultater fra 
bekæmpelsesjorsøg. 
Her skal kort redegøres for bekæmpelsesfor
søg, der er foretaget fra Statens plantepatolo-



giske Forsøg. Desuden henvises til beretningen 
om afprøvning af plantebeskyttelsesmidler fra 
1965 til 1968 som angivet i litteraturoversigten 
(Nøddegaard et. al. 1968, 1969). 

I 1960 og 1961 blev der gennemført forsøg 
med bejdsning af kålroefrø med 200 g aldrin 
pr. kg frø. Som en foranstaltning mod jord
lopper blev der i nogle af forsøgene bejdset 
med 34 g lindan pr. kg frø. Roerne blev ved 
bedømmelse delt i to grupper, angrebne og 
ikke angrebne, og resultatet udtrykkes i pro
cent angrebne. Resultaterne fra 1960 er vist i 
tabel 11. 

I tabel 11 er ubehandlet bejdset med lindan 
6 af de 7 forsøg. 

Tabel 11. Resultater fra forsøg i kålroe mod den 
lille kålflue 1960 

pct. angreb tusinder p!. hkg pr. ha 
i juni i okt.-nov. i okt.-nov. 

Lokalitet ube- aldrin- ube- aldrin- ube- aldrin-
hand- bejds- hand- bejds- hand- bejds-

let ning let ning let ning 
Kulhuse. " 12 5 53 61 579 690 
Jægerspris . 38 11 49 45 598 642 
Reerslev ... 72 3 50 57 753 854 
Køge1) .••• 73 3 52 50 888 947 
St. Heddinge 3 4 52 43 753 803 
Lyø ....... 27 4 61 54 794 893 
Lyø ....... 27 56 59 792 812 
Gns ....... 737 806 

1) Ubehandlet er her ikke bejdset med lindan. 

Desuden blev i 1960 udlagt et forsøg, hvor 
ubehandlet ikke var bejdset med lindan. Der 
blev ligeledes her anvendt 200 g aldrin til 
bejdsningen. Resultatet er vist i tabel 12. 

Tabel 12. Pct. angreb i forsøg i kålroe mod den 
lil/e kålflue 1960 

d. 13. juni d. 14. juli d.26.-30. 
sept. 

Ubehandlet .... 33 54 98 
Aldrinbejdsning 4 7 72 

I 1961 blev ligeledes anlagt et forsøg, i hvil
ket 200 g aldrin blev anvendt til bejdsningen. 
Ubehandlet var ikke lindanbehandlet. Den 27. 
september blev optællingen foretaget i udtyn-

dede planter i modsætning til d. 13. juni og d. 
27. juli. Resultaterne er vist i tabel 13. 

Tabel 13. Pct. angreb i forsøg i kålroe mod den 
lil/e kå(flue 1961 

d. 13. juni d. 27. juli d. 27. sept. 
Ubehandlet. . . . 53 21 100 
Aldrinbejdsning 8 12 50 

I tabel 14 er vist resultater fra forsøg anlagt 
på 8 lokaliteter, hvor alt kålroefrø er behand
let med 34 g lindan pr. kg frø. 

Tabel 14. Resultater fra forsøg i kålroe mod den 
lille kålflue 1961 

pct. angreb tusinder pI. hkg pr. ha 
d. 7.-15. juni i okt.-nov. i okt.-nov. 

Lokalitet ube- aldrin- ube- aldrin- ube- aldrin
hand- bejds- hand- bejds- hand- bejds-

let ning let ning let ning 
Jægerspris . 61 36 48 50 893 897 
Kulhuse ... 48 39 46 46 746 746 
Køge ...... 80 12 37 40 954 1008 
LI. Heddinge 57 8 51 63 785 806 

Fårup ..... 71 45 
» 63 23 
» 66 20 

Jelstrup .... 20 6 

I lighed med det anlagte forsøg mod den 
store kålflue på Amager samt i Jylland 1966, 
blev der i 1966 anlagt bekæmpelsesforsØg på 
Amager mod den lille kåIflue i blomkål med en 
klækningskontrol. Klækningsperioden strakte 
sig fra d. 10. maj til d. 9. juni med midtpunkt 
omkring d. 20. maj. Her blev insekticideme 
udbragt med rygsprøjte i 2000 liter vand. Ud
bringningen skete her som tidligere med en 
båndbehandling, d.v.s. skråt ned mod rod
halsen fra begge sider. 

Rødderne blev opdelt i 4 klasser fra A = 
ingen skade til D = roden destrueret. An
grebsprocent for parcellen er udregnet efter 

formlen 100 - 3a + ~b + c hvor a, b og c er 

pct. af samlet antal planter i klasserne A, B 
og C. 

Kålen blev udplantet d. 15. maj, og forsøget 
blev gjort op d. 5. juli. Forsøgsresultaterne er 
angivet i tabel 15. 
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Tabel 15. Forsøg mod den lille kålflue i blomkål 
på Amager 1966 

Behand- An-
Jings- A B C D grebs-

tidspunkt pct. 
Ubehandlet 7 23 30 41 68 
Diazinon 27/5 83 12 6 O 7 
emulsion 2(6 69 22 10 O 13 
2 kg i 2.000 l vand 9/6 70 21 9 O 13 
bånd behandling 16(6 24 26 27 24 50 

Chlorfenvinphos 27/5 92 6 2 O 3 
emulsion 216 89 9 O 2 5 
2kg i 2.000 I vand 9/6 77 23 O O 8 
båndbehandling 16/6 9 33 35 24 57 

Oversigt. 
Forsøgene 1960-61 blev foretaget i kålroer. 
Her viste aldrin sig som bejdserniddel at have 
en glimrende effekt de første 2-3 måneder. 
Trods de store angrebsprocenter, der alligevel 
var i nogle af forsøgene i juni, lå udbyttet 
relati vt højt. 

Resultaterne fra 1966 viste noget nær det 
samme billede som set i forsøgene fra Jylland 
1966. Ca. 2 uger efter midtpunktet på klæk
ningskurven sås god virkning af behandlingen. 
Forsøgene fra Amager viste ikke den samme 
virkning af tidligere behandlinger før kålfluen 
er klækket, som observeret i Jylland. Senere 
behandlinger end 3 uger fra midten af klæk
ningsperioden har kun givet en lille reduktion 
i angrebene. 

Sammendrag 
Beretningen omfatter kemiske bekæmpelses
forsøg mod den store kålflue (Hylernya flora
lis, Fallen) i årene 1956-69, samt den lille kål
flue (Hylernya brassicae, Bouche) i årene 
1960-61 og 1966. 

Her i landet forekommer to racer af den 
store kålflue, nemlig den univoltine (med en 
generation om året) og den bivoltine (med to 
generationer om året). Den univoltine race ska
ber de største vanskeligheder ved bekæmpelse, 
og langt de fleste forsøg er lagt ud i egne, hvor 
denne race forekommer. Den har flyveperiode 
i juli-august. 
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De fleste forsøg er lagt ud i kålroer, men en
kelte tillige i blomkål og hvidkål. Angrebsgra
den på planten er udtrykt som den procentdel 
af roden, der er destrueret. De anvendte in
sekticider har hovedsageligt været aldrin, thio
nazin, diazinon, trichloronat og chlorfenvin
phos. 

For at få oplysninger om fluernes flyve
periode blev puparier indsamlet tidligt om for
året og sat til klækning i klækkebure på 
samme lokalitet. 

Det er i forsøg med den univoltine race 
konstateret, at jo længere insekticidet opbeva
res i jorden, inden det skal virke, des større 
usikkerhed er der om forsøgets udfald. Den 
mest afgørende faktor, i samtlige de forsøg 
der er foretaget, har været det tidspunkt, hvor 
insekticidet blev udbragt. 

To uger efter 50 pct. af fluerne i kontrol
klækningen fremkom, var den bedste tid til 
udbringning af emulgeret insekticid omkring 
planten. Der blev anvendt 2 kg virksomt stof 
pr. hektar i 2000 liter vand. 

Hvis insekticidet udbringes 1-2 uger før 
denne tid, er der risiko for at angrebet kan 
blive værre, end hvis behandling var und
ladt. En negativ korrelation (r = -0,71; P = 
95%) er fundet mellem antalløbebiller og 
angrebsgrad i den ubehandlede parcel. En del 
lØbebiller er såkaldte prædatorer og lever af 
bl.a. kålflueæg. 

I forsøg med både den univoltine og den 
bivoltine race er det vist, at 2-4 gange lavere 
doser insekticid, end nødvendig for at holde 
angrebet nede, kan fremkalde større angreb 
end i ubehandlet. Denne effekt var uafhængig 
af, hvilken måde insekticidet blev udbragt på, 
da både nedfældede granulater, emulsion
sprøjtninger og en kombination af disse blev 
anvendt. 

Summary 
Control af the turnip root fly and the cabbage 
root fly with chemical pesticides. 

This paper deals primarily with chemical control 
of the turnip root fly (Hylemya /loralis, Fallen) 



and secondly with the cabbage root fly (Hylemya 
brassicae, Bouche). 

In Denmark exist two strains of the turnip 
root fly, a univoltine and a bivoltine. The greatest 
problem is the univoltine strain. The flies emerge 
in July-August. 

Most experiments were carried out in swedes 
but some in white cabbage and cauliflower. 

The effect of a treatment is expressed as per
centage of the root destroyed by the larvae. 

The chemicals used were mainly aldrin, thio
nazin, diazinon, trichloronate, and chlorfenvin
phos. 

The flying period was discovered by means 
of pupae collected early in the spring and placed 
in the soil under a nylon screen. 

Experiments with the univoltine strain show 
that the longer the insecticides remain in, or on, 
the soil before the insects attack the plants, the 
more uncertain the results. The most significant 
parameter has been the time of insecticide appli
cation. 

Two weeks af ter the emergence of 50 per cent 
of the flies was the best time for applying the 
emulsified insecticides around the stem. 2 kg 
insecticide (aet. ingr.) in 2000 l. water was used 
per hectare. 

The application of insecticides 1-2 weeks before 
that time has, in a great number of cases, re
sulted in more root damage than in the re
ference plot. A negative correlation (r = -0,71; 
p = 95 %) was found between the number of 
possibie predators (carabids) in the reference 
plot and the percentage of root damage. 

Experiments with the univoltine as well as the 
bivoltine strain showed that there are dosages of 
insecticides which increase the attack on the 
roots. 

In these experiments, granulated insecticides 
were placed in the seed furrow and covered with 
2 cm soil, emulsions of insecticides were sprayed 
in a band along the row, and a combination of 
these two methods was used. The attacks on the 
roots were independent of the mode of appli
cation. The dosage was Ih-lA of the dosage needed 
for sufficient control. 
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