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Bestemmelse af æg- og puppe antal af gulerodsfluen (Psila rosae F.) 
ved indsamling af jordprøver 

Resume 

Estimation of the number of eggs and pupae of the carrot fly 
by means of soil sampling 

Jens K vist Nielsen 1) 

På nogle lokaliteter på Lammefjorden er der taget regelmæssige jordprøver for at følge udviklingen i 
antallet af æg og pupper af gulerodsfluen i løbet af sæsonen. Ægantallet blev sat i relation til fangsten af 
voksne fluer på gule limplader, idet hovedformålet var at UHdersøge muligheden for at anvende 
limpladerne til en overvågning af gulerodsfluebestanden. 

Både æg og pupper er klumpet fordelt i marken. Sammenhængen mellem varians og gennemsnit pr. 
prøve kan beskrives ved hjælp af Taylor's power law. Det er derlor muligt at beregne, hvor mange 
prøver der skal tages for at opnå en bestemt sikkerhed i bestemmelsen afbestandsstørrelsen. Æggene 
findes især i gulerodsrækkerne. Dette er især tydeligt tidligt på sæsonen. 

Mange forhold har indflydelse på, hvor mange æg der findes pr. flue, der fanges på limpladerne. I 
begyndelsen af sæsonen betyder gulerøddernes størrelse meget. Senere på sæsonen er æggenes 
udviklingstid forlænget på grund aflave jordtemperaturer. Disse forhold skal tages i betragtning, når 
angrebsrisikoen skal bedømmes ud fra limpladefangsterne. 

Nogle pupper af 1. generation klækker om efteråret, mens andre overvintrer. På grund af lave 
jordtemperaturer sidst på sæsonen vil en stor del af2. generations afkom ikke kunne nå at gennemføre 
udviklingen frem til puppe stadiet inden årsskiftet. 

Nøgleord: Prøvetagning ijord, fordeling, æg, pupper, gulerodsflue, Psila rosae, gulerod, Daucus carotae, monite
ring, gule limplader. 

Summary 
The number of eggs and pupae of earrot fly were eounted in earrot fieids as part of an investigation into 
the possibilities of using yellow stieky traps as a monitoring tool for this inseet. 

Both stages are aggregated in the fieid. The relation between varianee and sample mean is properly 
deseribed by Taylor' s power law. This relationship is used to ealculate the number of samples required 
to obtain a eertain aeeuraey. Eggs are found mainly within the rows of earrots, even though this 
tendeney is less pronouneed"later in the season. 

I) Adresse: Zoologisk Institut, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1870 København V. 
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Few eggs are found in carrot fieids early in the season even when large numbers offlies are caught on 
the yellow traps. Apparently , at that time the carrots are still too small to stimulate oviposition, 
because at the same time large numbers of eggs are found in plots of early sown carrots. Later in the 
season lower soil temperatures prolong the duration ofthe egg stage, and eggs can be found for some 
time af ter the trap catches have dec1ined. 

Some pupae of the first generation hatch during the autumn while others hibernate. From the 
number of day-degrees available it can be calculated that eggs laid af ter 15 August will not pupate 
before the end of the year. This means that only a small proportion of the second generation will 
survive, as, in this country, carrots are not left in the field during the winter. 

It is still not possibie to accurately describe the quantitative relations between trap catches and egg 
numbers. N evertheless, the soil sampling programme has improved our possibilities of interpreting the 
trap catches and determining whether and when insecticides should be applied. 

Key words: Soil sampling, dispersion, eggs, pupae, carrot fly, Psila rosae, carrot, Daucus carota, monitoring, 
yellow sticky traps. 

Indledning 
En overvågning af gulerodsfluen skal for at være 
rentabel være relativt let at udføre, og for øjeblik
ket er det mest realistisk at udføre den ved hjælp 
af gule limplader. Fordelen ved dem er, at de er 
ret lette at betjene (Philipsen, 1983). En overvåg
ning kunne også foretages ved optælling af æg i 
jordprøver. Det er en meget arbejdskrævende 
metode, men til gengæld fås et mere præcist ud
tryk for bestandsstørrelsen. Det skyldes, at re
sultaterne kan sættes i relation til et arealmål. Når 
størrelsen af jordprøverne og af det gulerodsareal 
de repræsenterer er kendte, er det muligt ud fra 
antallet af æg pr. prøve at udregne, hvor mange 
æg der er på arealet. Der er naturligvis en vis 
usikkerhed, men størrelsen af denne usikkerhed 
kan også angives. 

Fældefangster kan ikke på samme måde sættes 
i relation til et arealmål. Det er ikke på forhånd 
givet, hvor stor en del af populationen der fanges, 
og det er derfor ikke muligt at beregne størrelsen 
af populationen ved hjælp af limpladefangster 
alene. Dertil kommer, at fangsterne kan variere, 
selvom størrelsen af populationen ikke ændres. 
F.eks. kan nedsatte fangster i en regnvejrsperio
de betyde l) at fluerne ikke er så aktive i regnvejr, 
2) at fælderne ikke klæber så godt i regnvejrspe
rioder og 3) at bestanden faktisk er blevet for
mindsket i perioden. En fyldig omtale afforhold, 
der påvirker fangststørrelser, findes iSouthwood 
(1978). Her findes også en omtale af fordele og 
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ulemper ved relative populationsbestemmelser, 
der kan opnås ved hjælp af f.eks. fældefangster, 
og absolutte populationsbestemmelser, der kan 
opnås f.eks. ved hjælp af jordprøver. 

Værdien af limpladefangster stiger, hvis der 
kan beskrives en sammenhæng mellem dem og 
antallet af æg og pupper på arealet. Det var vores 
mål at forsøge at beskrive en sådan sammenhæng 
ved en intensiv indsats i en kort periode (her 4 år, 
hvor der blev foretaget limpladefangster og jord
prøveindsamlinger på de samme lokaliteter. 

Æggene lægges ijordoverfladen i nærheden af 
gulerødderne (Overbeck, 1978). Pupperne ligger 
noget dybere, men de fleste ligger i de øverste 20 
cm (Jørgensen & Thygesen, 1968). 

Da jordprøveindsamlinger er meget arbejds
krævende, er det vigtigt at finde ud af, hvor man
ge prøver der skal tages for at opnå en ønsket 
nøjagtighed. Det er derfor vigtigt at kende forde
lingen af æg og pupper i marken. Der kan være 
tale om forskelle i relation til markskel, gulerods
rækkerne, topografi og lignende, og selv i et tilsy
neladende ensartet område kan der være store 
forskelle i antallet af individer fra prøve til prøve. 

For at undersøge denne varians mellem prø
verne udregnes variansen (S2) og middelværdien 
(m). Der eksisterer en række matematiske forde
linger, der forudsiger bestemte sammenhænge 
mellem S2 og m (Nachman, 1981; Southwood, 
1978, side 7-47). Hvis individerne er tilfældigt 



fordelt i marken, vil S2 være lig med m. Hvis S2 er 
større end m, er der tale om såkaldt klumpede 
fordelinger, der især beskrives ved hjælp af den 
negative binomialfordeling eller Taylor's power 
law. 

I denne beretning beskrives de vigtigste resul
tater omkring æggenes og puppernes fordeling i 
marken. Herefter sættes æggenes forekomst i lø
bet af sæsonen i relation tillimpladefangsterne. 
Til sidst sammenholdes resultater fra æg- og pup
petællinger med henblik på en beskrivelse af 
overlevelsen mellem de to stadier og overvin
tringsforhold. 

Metoder 
Der blev taget jordprøver til æg- og puppebe
stemmelser med 7- eller 14-dages intervaller 
samtidig med skift aflimpladerne. Prøverne blev 
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taget i gulerodsrækken, men lejlighedsvis blev 
der også taget prøver mellem rækkerne. 

Prøver til bestemmelse af ægantal var 2-3 cm 
dybe og dækkede et areal på 10 x 10 cm. Cylindri
ske prøver til puppebestemmelse var 20-25 cm 
dybe og 11 cm i diameter. Prøverne blev opslem
met i magnesiumsulfatopløsning (20% til æg, 5% 
til pupper). Æg og pupper kunne så opsamles på 
overfladen og tælles. Herved kunne ca. 80% af 
æggene og 95% af pupperne findes. En kort be
skrivelse af fremgangsmåden ved optællingen af 
æggene er givet af Philipsen et al. (1980). 

Resultater og diskussion 
Fordelingen af æg og pupper i marken 
Gulerodsfluens æg er klumpet fordelt i marken, 
idet variansen (S2) er større end middelværdien 
(m) (fig. 1). Taylor's power law gav den bedste 
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LOGARITMEN TIL MIDDELVÆRDIEN 

Fig. 1. Sammenhæng mellem logaritmen til variansen (log(S2» og logaritmen til middelværdien (Iog(m» for samtlige 
ægtællinger i 1979-1981. Den lineære sammenhæng viser, at Taylor's power law giver en god beskrivelse af 
æggenes fordeling i marken. Den stiplede linie (log(s2) = log(m» angiver den forventede regressionslinie, hvis der 

var tale om en tilfældig fordeling af æggene. 
Relationship between the logarithm of the variance (log(S2)) and the logarithm of the mean (log(m)) for all egg 
samples taken during 1979 to 1981. The linear relationship shows that Taylor's power law adequatly describes the 
dispersion ofcarrotfly eggs in thefteld. The dashed line (log(S2) = log(m)) shows the expected regression line ifthe 

distribution of eggs was random. 
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beskrivelse af talmaterialet. Ifølge den er S2 = 

amb
, hvor a og b er konstanter. Denne formel kan 

omskrives til log (S2) = log (a) + b x log (m). 
Taylor's power law forudsiger altså, at der er en 
lineær sammenhæng mellem logaritmen til vari
ansen og logaritmen til middelværdien. Af fig. 1 
fremgår, at en sådan lineær sammenhæng er til 
stede, idet den indtegnede regressionslinie for
klarer 96% af variationen. Taylor's power law 
giver også en god beskrivelse af talmaterialet fra 
puppeindsamlingerne (upubl. resultater). Lig
nende resultater er opnået i engelske undersøgel
ser af den lille kålflue (Delia brassicae (Bouche», 
der i levevis minder en del om gulerodsfluen 
(Finch et al., 1975, 1978). 

Når overensstemmelse med Taylor's power 
law er fastslået, er det muligt at beregne sammen
hængen mellem prøveantallet og nøjagtigheden i 
populationsbestemmelsen (fig. 2). Det fremgår 
med al ønskelig tydelighed, at der kræves en stor 
arbejdsindsats for at få en acceptabel nøjagtighed 
(omkring 20%). Med den nuværende teknik kun
ne to personer undersøge 80--100 prøver pr. dag. 
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Hvis der kun skal tælles friske æg, kan der nok 
undersøges ca. det dobbelte antal. 

Overensstemmelse med Taylor's power law 
har også betydning for den statistiske behandling 
af talmaterialet, f.eks. for valg af transformation 
(upubl. resultater). 

De matematiske fordelinger beskriver den va
riation, der findes inden for et ensartet område, 
f.eks. gulerodsrækkeme. Ud fra viden om gule
rodsfluens adfærd måtte det forventes, at der 
fandtes flest æg i randen af marken (Jørgensen & 
Thygesen, 1968; Stadier, 1972). Denne zonering 
var dog ikke tydelig i de små parceller (under 0,2 
ha), der her blev undersøgt, men den må tages i 
betragtning på større gulerodsarealer. 

Derimod fandtes der betydeligt flere æg i gule
rodsrækken end i rækkemellemrummene (tabel 
l). H vis æggene var placeret i marken uafuængigt 
af gulerodsrækken, ville den procentdel, der 
fandtes i rækken, være IO/55 x 100 = 18%, men 
den er for det meste betydeligt højere, især i be
gyndelsen af sæsonen, hvor gulerødderne er små. 
Her er vores tal i god overensstemmelse med 
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Fig. 2. Sammenhæng mellem antal æg pr. prøve og det antal prøver, der skal tages for at opnå en given nøjagtighed i 
bestemmelsen af antallet af gulerodsflueæg. Nøjagtigheden udtrykkes som SE/m, hvor SE er standardafvigelsen på 

middelværdien (= s/vn) og m er middelværdien. 
Relationship between number of carrotfly eggs per sample and the number of samples required in order to obtain a 
certain sampling precision. Sampling precision is expressed as SE/m where SE is the standard error (= s/Vn) 

and m is the mean. 
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Overbeck (1978), der anvendte små gulerødder i 
laboratorieforsøg, og angav, at 95% af æggene 
lægges i mindre end 5 cm's afstand fra gulerød
derne. Senere på sæsonen, hvor gulerødderne er 
større, lægges en større del af æggene i række
mellemrummene. Dette kan forklares ved, at 
større gulerodstoppe giver mere skygge i række
mellemrummene end små toppe. Skyggevirknin
gen øger jordfugtigheden. Gulerodsfluen fore
trækker at lægge æg i skygge og i ret fugtig jord 
(Overbeck, 1978). Tallene fra 23. august (tabel 1) 
tyder på, at der ret hurtigt kan ske ændringer med 
hensyn til æggenes placering, idet de friske æg på 
denne dato var ligeligt fordelt mellem rækker og 
række mellemrum , mens de tomme æggeskaller 
var koncentreret i rækkerne. De friske æg var lagt 
inden for de foregående 14 dage (se senere), mens 
æggeskallerne stammede fra æg lagt på et tidligere 
tidspunkt. 

Forekomst af æg i relation til limpladefangster 
Såvellimpladefangster som ægtællinger viser, at 
der optræder en 1. generation ijuni-juli og en 2. 
generation i august-oktober. Men der er betyde
lige forskelle i sæsonforløbet af limpladefangster 
og ægantal (Esbjerg et al., 1983, fig. 10). 

De største limpladefangster af 1. generation 
optrådte i begyndelsen af juni, hvor der stort set 
ikke fandtes æg i gulerodsmarkerne. Æggene op
trådte ca. en måned senere på et tidspunkt, hvor 
fangsterne var betydeligt mindre. 12. generation 
var der i 1980 en kort periode med meget store 
limpladefangster , og samtidig hermed optrådte de 
største ægantal. I 1979 var der dog ikke nogen 
tydelig sammenhæng mellem limpladefangster og 
ægantal i 2. generation. I en lang periode i slutnin
gen af sæsonen blev der næsten ikke fanget fluer 
på limpladerne, men alligevel fandtes der temme
lig mange æg i jorden. 

Nogle af disse uoverensstemmelser mellem 
sæsonforløbet af limpladefangster og ægantal kan 
nu forklares. Her skal kort redegøres for nogle af 
de faktorer, der påvirker ægantallet i jorden. 

1. generation: Her optrådte den væsentligste 
uoverensstemmelse i den periode i begyndelsen 
af juni, hvor limpladefangsterne var store, mens 
der kun fandtes få æg i gulerodsmarken. En un
dersøgelse af de hunfluer, der blev fanget på 
limpladerne på dette tidspunkt, tydede på, at de 
var i stand til at lægge æg. Det viste sig da også, at 
der i den periode blev lagt en del æg ved vildtvok-

Tabel l. Sæsonvariation med hensyn til hvor meget æggene er koncentreret i gulerodsrækken 
p = (A/B) x JOO, hvor A er antallet af æg fundet i afstanden 0-5 cm fra rækken, og B er antallet af æg fundet i 

afstanden 0-27,5 cm fra rækken. Rækkeafstanden var 55 cm. 
n = antallet af æg fundet pr. 3 x 20 prøver, dvs. 20 prøver i 3 forskellige afstande fra gulerodsrækken. 
Seasonal changes in the percentage of eggs found in the rows of carrots compared to the number found between 

rows 
p = (A/B) x 100 where A is the number of eggs found within 0-5 cmfrom the row and B is the number found within 

0-27.5 cm from a row. Distance between rows: 55 cm. 
n = number of eggs found in 3 x 20 samples, that is 20 samples in 3 different distances from the row. 

Dato 
Date 

14. juni, 82" .................................... . 
29. juni, 81" .................................... . 
29. juni, 81 ..................................... . 
23. august, 82 .................................. . 
6. september, 82 ............................... . 

20. september, 82 ............................... . 

a: tidligt såede gulerødder - early sown carrots 

25 

P(%) 

86 
85 
92 
15 
38 
51 

Æg 
Eggs 

n 

764 
227 
80 

146 
140 
67 

Æggeskaller 
Egg shelIs 

P(%) n 

80 
73 

60 
45 
55 

1925 
956 

153 
123 
66 
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sende skærmplanter, men de største ægantal 
fandtes ved tidligt såede gulerødder. De tidligt 
såede gulerødder havde på dette tidspunkt 2-4 
blivende blade, mens gulerødder sået til normalt 
tidspunkt for vintergulerødder højst havde et bli
vende blad. Denne forskel i gulerøddernes stør
relse var åbenbart af stor betydning for fluernes 
æglægning (Esbjerg et al., 1983). I den uge i 1982, 
hvor limpladefangsterne var størst, fandtes der i 
gennemsnit over 200 æg pr. prøve i de tidligt 
såede gulerødder, mens der kun fandtes l,S æg pr. 
prøve i gulerødder sået til normalt tidspunkt. 

Der er en pæn tidsmæssig sammenhæng mel
lem limpladefangster og ægantal ved de tidligt 
såede gulerødder. Maksimum for limpladefang
sterog ægantal optræder samtidigt (Esbjerg et al., 
1983, tig. 11). Der er dog en tendens til, at der 
findes flere æg pr. fanget flue senere på sæsonen 
end tidligt på sæsonen. Det hænger sammen med, 
at udviklingstiden for æggene, dvs. den tid, der 
går fra æglægning til larvernes klækning, er læn
gere end det tidsrum (1 uge), der er mellem opgø
relser af limpladefangster. 

Æggenes udviklingstid er afhængig af jord tem
peraturen (Overbeck, 1978; Stevenson, 1981). 
Jordtemperaturen i l cm' s dybde er blevet målt på 
projektets automatiske klimastation. Det kan ud 
fra disse tal beregnes, at æggenes udviklingstid i 
1979-1981 har været ca. 10 dage ijuni ogjuli, dvs. 
i den periode hvor 1. generation forekommer (fig. 
3). Formodentlig var den noget kortere i.den var
me juli-periode i 1982, men klimadata herfra er 
endnu ikke tilgængelige. 

Hvis udviklingstiden var nøjagtig en uge, ville 
det antal æg, der tindes ved en given prøveind
samling, være nøjagtigt det antal, der var lagt 

. siden sidste prøveindsamling og limpladeskift. 
Nu er udviklingstiden faktisk lidt længere, og 
derfor må der findes et lidt større antal æg. En 
simpel metode til kompensation herfor er an
vendt: Hvis der ved to på hinanden følgende prø
veindsamlinger er fundet henholdsvis NI og N2 
æg pr. prøve, vil antallet af æg lagt i løbet af ugen 
(R) tilnærmelsesvis være Nz -;. (NI -;. NI x 7/t) , 
hvor t er udviklingstiden (i dage) ved ugens gen
nemsnitstemperatur. Det viste sig, at den bereg
nede størrelse (R) er bedre korreleret med limpla-
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defangsterne end de faktisk fundne ægantal (N). 
Det betyder, at en kompensation for æggenes ud
viklings tid forbedrer muligheden for at forudsige 
ægantallet ud fra limpladefangsterne. Det er dog 
nødvendigt at udføre yderligere beregninger for at 
nå frem til en forbedret metode til at foretage 
denne kompensation. 

2. generation: I 2. generation var der tidsmæssig 
overensstemmelse mellem limpladefangster og 
ægantal i 1980, men ikke i 1979. En væsentlig 
forskel mellem de to år var, at 2. generations 
flyvning indtraf ca. 2 uger senere i 1979 end i 1980. 
Jordtemperaturen var kun ubetydeligt lavere i 
1979 end i 1980 i perioden 1. augiIsttil15. oktober, 
men herefter skete der et kraftigt temperaturfald i 
1979. 

Af tig. 3 ses, at efter 1. september vil en forsin
kelse på 2 uger betyde en fordobling af æggenes 
udviklingstid. Æg lagt efter den første uge af ok
tober vil stort set ikke udvikle sig. Denne lang
somme udvikling forklarer, at der i 1979 kunne 
fmdes mange æg i november, selvom der kun 
blev fanget få fluer på limpladerne. De æg, der 
fandtes i november, var i virkeligheden lagt i be
gyndelsen af oktober på et tidspunkt, hvor der 
stadig blev fanget fluer på limpladerne. Den sene 
fremkomst af 2. generation i 1979 har betydet, at 
en meget stor del af denne generations afkom ikke 
har nået at gennemføre udviklingen og derfor er 
gået tabt (se også næste afsnit). 

Både i 1979 og 1980 fandtes der flere æg pr. 
fanget flue i 1. og begyndelsen af 2. generation 
end i slutningen af2. generation. En del afforkla
ringen herpå er, at æggene i begyndelsen af 
vækstsæsonen er koncentreret i gulerodsrækken, 
mens de senere er mere jævnt fordelt {tabel 1). 
Når alle prøver tages i gulerodsrækken, vil antal
let af æg sidst på sæsonen blive underestimeret, 
hvis der ikke kompenseres for denne ændring i 
æggenes fordeling. 

Populationsprocesser 
I begyndelsen af august har æg lagt af 1. genera
tions fluer udviklet sig frem til puppestadiet, og 
antallet af pupper stiger så frem til begyndelsen af 
september. Herefter er puppeantallet mere eller 
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Fig. 3. Sæsonvariation i udviklingstid og forekomst af æg på Brogård i 1979. 
Seasonal variation in the duration and the occurrence of the egg stage on Brogård in 1979. 

mindre konstant resten af året (Esbjerg et al., 
1983, tig. 22, s. 346). Iforbindelse med klækningen 
af2. generations fluer sker der i en kort periode et 
svagt fald i puppeantallet, men der er hele tiden en 
tilgang af nye pupper. Denne tilgang af nye pup
per er dog svag sidst på sæsonen, og der optræder 
på intet tidspunkt en stigning af en størrelsesor
den, der var forventelig, hvis 2. generations af
kom skulle have udviklet sig frem til puppesta
diet. 

Udviklingstiden fra æg stadium frem til forpup
ning er stærkt temperaturafhængig. Ifølge Ste
venson (1981) kræves der 642 daggrader over en 
tærskel værdi på 2°C til gennemførelse af perioden 
fra ægstadium til larven ophører med at tage næ-

25* 

ring til sig og forlader gulerødderne. Herefter 
kræves der yderligere 107 daggrader over en tær
skelværdi på 3°C til den videre udvikling frem til 
forpupningen. Det betyder, at udviklingen fra æg
stadium til puppestadium varer 59 dage ved 15°C, 
men 112 dage ved 10°C. 

De tal, Stevenson angiver for den canadiske 
population, ser ud til at passe nogenlunde for den 
danske population. Af tig. 22 ses, at kurven over 
forekomsten af 1. generations pupper i august 
forløber nogenlunde parallelt med kurven over 
forekomsten af 1. generations æg. Tidsintervallet 
mellem de to kurver svarer til udviklingstiden fra 
æg til puppe i marken. I dette tidsinterval på ca. 2 
måneder opsummeres der 800-850 daggrader 
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over en tærskelværdi på 2°e i 5 cm dybde ijorden 
på Lammefjorden, dvs. lidt mere end Stevenson 
angiver. I de følgende beregninger er Stevensons 
værdier anvendt, da de i hvert fald ikke overvur
derer udviklingstiden. Sammenholdes de med 
jordtemperaturmålinger i 5 cm dybde på Lamme
fjorden, er det muligt at beregne udviklingstiden 
for æg lagt på forskellige tidspunkter i løbet af 
sæsonen (Esbjerg et al., 1983). Linierne i fig. 22 
angiver, hvornår æggene skal lægges, for at for
pupning kan forventes til bestemte tidspunkter. 
F.eks. skal æggene i 1979 være lagt inden 4. juli, 
for at forpupning kan forventes inden 1. sep
tember. For æg lagt efter midten af august er 
udviklingstiden så lang, at forpupning først kan 
forventes efter årsskiftet. En uges forsinkelse af 
æglægningen i august kan betyde mere end en 
måneds forlængelse af udviklingstiden. 

En lille del af2. generations æg er lagt inden 15. 
august, og de vil forpuppe sig inden årsskiftet. I 
slutningen af sæsonen optræder der altså pupper 
fra såvel l. som 2. generation, men det kan være 
svært at fastslå, hvor stor en del der stammer fra 
hver af de to generationer. Tallene for udvik
lingstiden er gennemsnitstal, og der er stor varia
tion selv ved konstant temperatur. Desuden kan 
der være temperaturforskelle i jorden, f.eks. af
hængig af i hvilken dybde larven befinder sig. 
Størstedelen af 2. generations æg er dog lagt så 
sent, at forpupning først kan forventes efter års
skiftet. Der kan altså ikke forventes nogen kraftig 
stigning i antallet af pupper sidst på sæsonen, 
s varende til at en s tor del af 2. generations afkom 
har nået puppestadiet. En sådan stigning optræ
der da heller ikke (fig. 22). 

Et af formålene med at optælle pupper var at få 
et mål for mortaliteten (dødeligheden) i perioden 
fra ægstadiet til puppe stadiet. Dette ville være 
meget nyttigt, f.eks. til fastlæggelse af en skade
tærskel, idet antallet af pupper er et mål for an
tallet af larver, der har gennemført udviklingen. 
Det er imidlertid vanskeligt at beregne denne 
mortalitet, når det ikke er muligt at skelne klart 
mellem 1. og 2. generations pupper sidst på sæso
nen. For 1. generations kompliceres forholdene 
yderligere af, at en del pupper klækker om efter
året, mens en anden del overvintrer. For 2. gene-
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rations vedkommende vil mortaliteten afhænge af 
optagningstidspunktet og forholdene omkring 
gulerøddernes lagring i vinterperioden. Det har 
endnu ikke været muligt at kombinere alle disse 
faktorer og nå frem til at angive talværdier for 
størrelsen af mortaliteten. 

Der skete i perioden 1979-1981 en konstant 
nedgang i antallet af alle stadier af gulerodsfluen 
på Brogård, mens der i 1982 var en lille stigning i 
forhold til 1981. Muligvis kan vores samlede ma
teriale af æg- og puppetællinger samt limplade
fangster afsløre, hvilke forhold der bevirkede dis
se bestandsændringer. 

Konklusion 
Det er endnu ikke muligt ud fra størrelsen af 
limpladefangsterne at forudsige ægantallet i jor
den særlig præcist. Der er dog opnået væsentlige 
fremskridt i den retning, idet det er fastslået, at 
gulerøddernes størrelse og ægstadiets varighed 
skal indgå i beregningerne. Endvidere er der 
skabt bedre mulighed for at bedømme sammen
hængen mellem æglægningstidspunkt, optag
ningstidspunkt og risikoen for angreb. Hermed er 
grundlaget for anvendelse af gule limplader til 
overvågning af gulerodsfluen forbedret. Resul
taterne kan også vise sig at få betydning for ud
formningen af en bedre bekæmpelses strategi og 
for indførelse af nogle forebyggende foranstalt
ninger (Esbjerg et al., 1983). 
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