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Entomophthora-svampe på gulerodsfluen (Ps ila rosae F.) 
Muligheder for anvendelse af 

Entomophthora-svampe til biologisk bekæmpelse af skadedyr 

Entomophthorales on the carrot fly (Psila rosae F.) 
Possibilities of using Entomophthorales for biological controlofpests 

Jørgen Eilenberg l ) 

Gulerodsfluen (PsUa rosae F.) kan som voksen angribes afinsektpatogene svampe tilhørende ordenen 
Entomophthorales (Zygomycetes). Der er iværksat en undersøgelse af, hvilken betydning svampene 
(Entomophthora sp. og Conidiobolus sp.) har på populationsudviklingen hos gulerodsfluen. Fluer blev 
ketsjet i marken og undersøgt for infektion. For 2. generationsfluer i 1982 varierede infektionsprocen
ten fra uge til uge med maksimal infektion i begyndelsen af oktober. 

Artiklen afsluttes med en oversigt over, hvilke muligheder der er for at anvende svampe fra ordenen 
Entomophthorales til biologisk bekæmpelse af skadedyr. 

Nøgleord: PsUa rosae, Entomophthora sp., Conidiobolus sp., biologisk bekæmpelse. 

Summary 
The carrot fly (Psila rosae F.) can in the adult stage be attacked by entomopathogenic fungi which 
belong to the order Entomophthorales. The importance ofthe fungi (Entomophthora sp. and Conidio
bolus sp.) on the population development ofthe carrot fly is being investigated. Flies are caught with a 
net in the field and examinated for infection. In 1982 the second generation of flies showed different 
infection percentages from week to week, with a maximum at the beginning of October. 

The possibilities of using fungi from the order Entomophthorales for biological controlof pests are 
discussed. 
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Indledning 
Bekæmpelse af gulerodsfluen (Psila rosae F.) fo
retages i øjeblikket ved brug af kemiske midler 
(parathion, diazinon m.m.), men bekæmpelsen 
vanskeliggøres bl.a. aflarvens skjulte levevis in
de i gulerødderne. 

I arbejdet med gulerodsfluer på Lammefjorden 
(Initiativet) (Esbjerg et al., 1983; Nielsen, 1983; 
Philipsen, 1983) har det vist sig, at populationen 
af voksne fluer i perioder kan være meget angre
bet af en insektpatogen svamp tilhørende slægten 
Entomophthora (Zygomycetes: Entomophtho
rales), ofte kaldet insektskimmelsvampe. I sjæld
nere tilfælde kan fluerne være angrebet af en an
den svamp fra samme orden tilhørende slægten 
Conidiobolus. Betegnelsen Entomophtho
ra-svamp dækker svampe tilhørende ordenen 
Entomophthorales og vil blive anvendt i artiklen. 

De iagttagelser, der er gjort i forbindelse med 
Initiativet, danner baggrund for et licentiat-pro
jekt, der skal klarlægge indflydelsen af forskellige 
faktorer på gulerodsfluens populationsudvikling, 
herunder især betydningen af Entomophtho
ra-svampe. 

Denne beretning vil behandle de undersøgelser 
af Entomophthora -svampe på gulerodsfluen, der 
er udført i 1982. Endvidere vil den mulige anven
delse af Entomophthora-svampe til biologisk be
kæmpelse af skadedyr ijordbrug blive diskuteret. 
Baggrunden for her at opsummere de nyeste erfa
ringer med hensyn til brug af disse svampe er bl.a. 
deltagelse i en konference om mikrobiologisk 
skadedyrbekæmpelse (Invertebrate Pathology 
and Microbial Control: HIrd International Collo
quium on Invertebrate Pathology, Brighton, 
England, 6.-10. sept. 1982). 

Undersøgelser af svampenes naturlige forekomst 
Et vigtigt led i vurderingen af svampenes betyd
ning for gulerodsfluens populationsudvikling er 
en undersøgelse af infektionshyppigheden i mar
ken i løbet af sæsonen. 

På limpladefangne fluer kan angrebet let iden
tificeres, når infektionen er så fremskreden, at 
der er sket en sporulering (livscyklus for Ento
mophthora-svampe er vist på fig. 1). Imidlertid vil 
mange inficerede fluer dø, inden svampen når at 
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Hvilespore 
(Zygospore) 

Konidiespore 
(Primær spore) 

••• Kutikula 

Fig. 1. Generaliseret livscykluS for insektpatogen En
tomophthora-svamp. 

General life-cycle of an insectpathogenic Entomoph
thoralean fungus. 

(Steinhaus. her fra Zimmermann, 1978a forenklet). 

Den infektive enhed er den ukønnede spore, konidien. 
Denne spore afskydes aktivt hos de fleste arter fra koni
diebæreren og er oftest luftbåren. Infektionen sker (evt. 
via dannelsen af en sekundær spore) ved, at sporen 
lander på insektets krop og spirer til en hyfe, der gen
nemborer kutikula. I værtdyret sker herefter en myce
lievækst, og efter nogle dage opdeles myceliet i mindre 
hyfelegemer. 

Den videre formering kan ske på to måder: 1. Der kan 
dannes nye konidiebærere, der gennemtrænger kutikula 
og afskyder nye konidier, som kan inficere et nyt vært
dyr. Denne livs cyklus er ukønnet. 2. Den kønnede for
mering sker ved, at hyfelegemer i eller på værtdyret 
konjugerer og danner en hvilespore (zygospore). Hos 
nogle arter dannes hvilesporen dog ved afsnøring fra et 
hyfelegeme (azygospore). 

Hvilesporen spirer, evt. efter en hvileperiode (dor
mancy), og danner en eller flere konidiebærere. Herfra 
afskydes konidier, som kan inficere et nyt værtdyr. 

sporulere, og i d~sse tilfælde er identifikation me
get vanskelig pga. hurtig vækst af saprofytiske 
svampe. 

Sikrere viden om infektionshyppigheden kan 
opnås ved at ketsje levende fluer, isolere dem 
efter fangsten og tilse dem. Herved sikres, at alle 



Fig. 2. Gulerodsflue (Psila rosa e ) dræbt af Entomoph
thora sp. i laboratoriet. 

Carrot fly (Psila rosae) killed by Entomophthora sp. 
in the laboratory. 

Foto: Holger Philipsen. 

infektioner får mulighed for at udvikle sig til spo
ruleringsfasen, der indtræffer få timer efter, at 
fluen er død af svampeangrebet. Hos Entho
mophthora sp. trænger konidiebærerne igennem 
tyndhudede steder på bagkroppen og danner ka
rakteristiske hvide ringe (fig. 2 og 3). 

I 1982 blev der indsamlet gulerods fluer på lo
kaliteterne Brogård og Strandholm, hvor der 
samtidig var opstillet gule limplader . Begge ste
der blev fluerne ketsjet i gulerodsmarken, og på 

Fig. 3. Scanning elektronmikroskopbillede af gulerods
flue (Ps ila rosae) med sporulerende Entomophthora sp. 
Stereosean e/ectron micrograph of a carrot fly (Psila 

rosae) with a sporulating Entomophthora sp. 
Bar = l mm. 

Foto: Jørgen Eilenberg & Jose Bresciani. 
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Fig. 4. Scanning elektronmikroskop billede af koni
diebærere og konidier af Entomophthora sp. 

Stereosean electron micrograph of conidiophores and 
conidia of Entomophthora sp. Bar = 20 fJDl. 

Foto: Jørgen Eilenberg & Jose Bresciani. 

Brogård endvidere i et læhegn. Efter fangsten 
blev fluerne anbragt i bægre med adgang til føde 
(sukker og gær) og vandagar. Målet var at fange 
mindst 100 fluer pr. uge, men vejrforhold bevir
kede, at dette ikke lod sig gøre i alle uger. 

Artsbestemmelse 
Et af de vigtigste kendetegn til artsbestemmeise 
for Entomophthora-svampe er størrelsen og for
men på konidierne. Den overvejende del af de 
svampeinficerede fluer (110 stk.) var angrebet af 
en art med» klokkeformede« konidier (fig. 4 og 5), 
der kendetegner arter fra slægten Entomophthora 
(Remaudiere & Ketler, 1980; Humber, 1981; 
Ben-Ze' ev & Kenneth, 1982). Arten ligner meget 
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Fig. 5. Konidier (primære) af Entomophthora sp. Hver 
spore er omgivet af cytoplasma (fra konidiebæreren), 

som afskydes samtidig med sporen. 
Conidia (prima ry) ofEntomophthora sp. Each spore is 
surrounded by cytoplasma (from the conidiophore), 

which is shot off at the same time as the spore. 
Bar = 20 JLm. 

Staining: Lachtophenol-cottonblue. 
Inteiference contrast. 
Foto: Jørgen Eilenberg & Jose Bresciani. 

den velkendte flueskimmelsvamp, Entomoph
thora muscae, der bl.a. angriber stuefluen (Mus
ca domestica). 

Nyere undersøgelser har vist (Keller, pers. 
komm.), at E. muscae muligvis skal opdeles i 2 
arter: den ene med store konidier (op til30JL lan
ge) og mange (10-20) kerner, den anden med små 
konidier (ca. 20JL lange) og få (3-7) kerner. På 
inficerede gulerodsfluer, hvor sporemorfologien 
blev undersøgt, havde alle Entomophthora sp. 
små konidier med få kerner. 



Fig. 6. Konidier (primære eller sekundære) afConidio
bolus sp. 

Conidia (primary or secondary) of Conidiobolus sp. 
Bar = 20 pm. 

Staining: Laehthophenol-eottonblue. 
Interference contrast. 
Foto: Jørgen Eilenberg & Jose Bresciani. 

Enkelte fluer (3 stk.) var angrebet af en anden 
Entomophthora-svamp. Sporemorfologien viser 
(fig. 6), at arten tilhører slægten Conidiobolus, 
der har runde eller pæreformede konidier med 
papil (knop). Imidlertid kræves mere materiale, 
før artsbestemmeise kan foretages. 

Infektionsforløbet på LammefJorden 1982 
Iagttagelser af fluer på gule limplader og ketsjning 
har vist, at der forekommer Enthomophtho
ra-svampe fra midt ijuni, dvs. i en del af 1. gene
rations flyveperiode til midt i november. 

Systematiske, ugentlige ketsjninger blev dog 
kun gennemført fra 27. juli til 19. oktober, hvor i 
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alt 1136 gulerodsfluer blev fanget. Infektionshyp
pigheden af Entomophthora sp. var ret forskellig 
fra uge til uge. Således var der i perioden ju
li-august lille infektion (under 5%). Fangsterne i 
september viste stigende infektionshyppighed og 
5. oktober sås maksimum: 59% inficerede (13 ud 
af 22 fangne). Den maksimale infektion findes 
således, efter at fluen i august-september har haft 
maksimal flyvning. 

Fangststedet havde tilsyneladende en betyd
ning for infektionsstørrelsen. I visse uger var der 
forskelle i infektionsprocenterne på Brogård og 
Strandholm. Der kunne også i visse uger ses en 
markant forskel på infektion af fluer, fanget i hhv. 
læhegn og mark. Det generaliserede billede af 
infektionsforløbet som et udjævnet kurveforløb 
er vist på fig. 7. 

Det er endnu ikke muligt at give forklaringer på 
forløbet af infektionen. Svampen kan være en 
forsinket, tæthedsafhængig mortalitetsfaktor , 
men f.eks. vejrforhold kan også spille en rolle. 
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Fig. 7. Infektionsprocent (Entomophthora sp.) af gule
rodsfluer (Psila rosae) ketsjet på Strandholm og Bro
gård 1982. Endvidere er vist limpladefangsteme fra de 
samme lokaliteter. For begge sæt data er et udjævnet 

kurveforløb indtegnet. 
Infeetion pereentages (Entomophthora sp.) of earrot 
flies (Psila rosae) netted at Strandholm and Brogård 
1982. The eatehes on sticky traps from the same loca
tions are also shown. For both sets of data a smooth 

eurve is drawn. 
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På nuværende tidspunkt kan der heller ikke 
gives en vurdering af, om svampen kan bruges til 
biologisk bekæmpelse af gulerodsfluen. Men som 
følgende afsnit viser, er der for andre skadedyr i 
de seneste år forsket meget i muligheden for at 
anvende Entomophthora-svampe til biologisk 
bekæmpelse. 

Anvendelse af Entomophthora-svampe til biolo
gisk bekæmpelse 
Tankerne om at anvende Entomophthora-svam
pe til biologisk bekæmpelse af skadedyr er gamle, 
f.eks. har man herhjemme forsøgt at bekæmpe 
stuefluer (Musca domestica) ved udsætning af 
levende fluer, der var inficerede med Ento
mophthora (muscae?) (Winge, 1914). 

Der er flere forhold vedrørende disse svampe, 
der gør det oplagt at anvende dem til biologisk 
bekæmpelse. For det første er det mange gange i 
insektpopulationer under naturlige forhold ob
serveret, at Entomophthora-svampe har medført 
en betydelig mortalitet (f.eks. Soper & MacLeod, 
1981). For det andet er mange slægter af svampe
ne specifikke på insekter, men de kan til gengæld 
ofte angribe flere insektarter. Endelig har den 
nyere forskning medført, at der findes effektive, 
industrielle opformeringsmetoder pil kunstige, 
flydende substrater til nogle arter (Latge et al., 
1978; Perry & Latge, 1980). 

Dog er der stadig en del arter, der vanskeligt 
eller overhovedet ikke kan dyrkes på kunstige 
substrater. En række grundlæggende undersøgel
ser vedrørende infektionsforløb og faktorer, der 
bestemmer, hvornilr infektion finder sted, mang
ler for de fleste arter. Der hersker ogsil en vis 
usikkerhed om foreneligheden med fungicider, 
idet f.eks. benomyl i laboratorieforsøg hæmmede 
svampenes vækst. Der kunne dog ikke observe
res forskelle i infektion under markforhold ~im
mermann, 1978b; Zimmermann & Basedow, 
1980). 

Erfaringer vedrørende dyrkning og bekæmpel
se vil blive beskrevet nedenfor pil grundlag af 
tidligere sammenfatninger (Wilding, 1981; Wil
ding, 1982; Latge, 1982). 
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Dyrkning /produktion 
Traditionelt dyrkes Entomophthora-svampe pil 
et næringsrigt, fast substrat bestilende afkoagule
ret æggeblomme, evt. tilsat mælk og Sabouraud 
agar (agar + glucose + pepton/gærekstrakt). I 
lille skala kan der pil denne milde opformeres 
svampemateriale, men til større produktion vil 
det være nødvendigt at arbejde med substrater, 
der ikke indeholder æg, fordi dette er besværligt. 
Opformering sker mest hensigtsmæssigt i store, 
lukkede tanke. De arter, der ikke kan dyrkes pil 
kunstige substrater (in vitro), må dyrkes i værtdy
ret (in vivo). 

Til bekæmpelse af skadedyr kan anvendes: ko
nidier, hvilesporer og mycelium. Der har i de 
sidste 10 ilr især været arbejdet pil at gennemføre 
masseproduktion af hvilesporer (Soper et al., 
1975; Latge et al., 1978; Perry & Latge, 1980), 
mens produktion af mycelium kun har været fo
retaget i større skala i de sidste par iir. En sam
menfatning af egenskaberne for konidier, hvile
sporer og mycelium hos Entomophthora-svampe 
ser således ud: 

1. Konidier 
+ Konidierne er de infektive enheder. 

De dannes af mange arter pil kunstigt substrat. 
-.- De lever kun kort tid og kan ikke lagres. 

De er vanskelige at udbringe. 

2. Hvilesporer 
+ Hvilesporer kan lagres. 

De er lette at udbringe. 
Der er usynkroniseret spiring til konidier. 
Kun 3 arter har dannet hvile sporer pil flydende 
substrat. 

3. Mycelium 
+ Synkroniseret, hurtig spiring til konidier. 

Mycelium dannes af alle arter, der kan dyrkes 
pil kunstigt substrat. 
Tørret mycelium er skrøbeligt. 

Produktion af konidier forsøges ikke i større 
omfang for øjeblikket, men kan de meget store 
problemer omkring deres korte levetid løses, vil 
de atter kunne drages ind som en mulighed. 



Anvendelse til bekæmpelsesformål 
Bekæmpelse af insekter ved hjælp af disse svam
pe kan tænkes udført på to måder: 
1. Svampen kan indsættes som naturlig regule

ringsfaktor , således at en ud sætning medfører, 
at skadedyret i en længere periode får et lavere 
populationsniveau. 

2. Svampen kan anvendes som »mikrobiologisk 
pesticid«, der skal udbringes, hver gang po
pulationen af skadedyr passerer skadetærsk
len. 

Den førstnævnte mulighed kan anvendes på 
lokaliteter, hvor svampen ikke findes, eller hvor 
en bestemt virulent stamme af svampen ikke fin
des. Sidst har det været forsøgt i Australien, hvor 
man i 1977 introducerede arten Erynia radieans i 
håb om at nedsætte populationsniveauet hos en 
indslæbt bladlus (Therioaphis maeulata) på lu
cerne (Milner et al., 1982). Det ser ud til, at svam
pen spredes fra udsætnings stedet , omend det er 
vanskeligt at måle den direkte effekt på popula
tionsniveauet hos bladlusene. 

Den største indsats anvendes dog på at bruge 
Entomophthora-svampe som »mikrobiologiske 
pesticider«. Der er især udført bekæmpelsesfor
søg mod bladlus, da de under naturlige forhold 
ofte angribes af disse svampe. 

Hos bladlus foregår fødeoptagelsen ved hjælp 
af stikkende/sugende munddele, hvilket bevir
ker, at de ikke udsættes for angreb afpatogener, 
der skal indtages med føden (virus, bakterier). 

På friland er der udført bekæmpelsesforsøg 
mod bedebladlus (Aphis fabae) med Erynia neo
aphidis (Wilding, 1982). Kornbladlus (Sitobion 
avenae) og græsbladlus (Metopolophium dirho
dum) er også forsøgt bekæmpet med E. neoaphi
dis (Latteur, pers. komm.). 

I væksthuse har der været udført en del forsøg 
på bladlusbekæmpelse ved hjælp af en af de arter, 
der danner hvilesporer i flydende substrat, Coni
diobolus obseurus (Wilding, 1982). Imidlertid 
forsøges andre arter også, f.eks. Neozygetes fre
senii (Dedryver, 1979). 

Resultaterne afbekæmpelsesforsøgene har væ
ret stærkt vekslende, men i flere tilfælde er der 
opnået en signifikant reduktion afbladlusbestan-

den og en udbyttestigning i forhold til ubehandle
de parceller, dog stadig med ringere resultat end 
ved kemisk bekæmpelse. 

Arbejdet med bekæmpelse af bladlus har sti
muleret arbejdet med 2 andre insektgrupper, der 
muligvis kan bekæmpes med Entomophtho
ra-svampe: sommerfugle (Lepidoptera) og tovin
gede (Diptera). Der kan isærfremhæves igangvæ
rende forsøg på at bekæmpe sommerfuglen 
»Spruce budworm« (Choristoneurafuminifera) i 
USA med ud sprøjtet mycelium af Erynia radi
eans (Soper, pers. komm.). 

GenereDe aspekter ved brugen af svampe i biolo
gisk bekæmpelse af skadedyr i jordbrug 
Mens Entomophthora-svampe ikke anvendes i 
praksis endnu, er 4 andre svampearter (Hypho
mycetes) taget i anvendelse og markedsføres. 

Beauveria bassiana anvendes til bekæmpelse 
af coloradobille (Leptinotarsa deeemlineata) og 
æblevikler (Laspeyresia pomonella) i USSR, 
samt majsborer (Ostrinia nubilalis) og spinder på 
fyr (Dendrolimus punetatus) i Kina. 

Metarhizium anisopliae anvendes til bekæm
pelse af tæger (Mahanarva postieata m.fl.) i suk
kerrør i Brasilien. 

Verticillium leeanii anvendes til bekæmpelse af 
bladlus og mellus (Trialeurodes vaporariorum) i 
væksthuse i flere vesteuropæiske lande. 

Endelig anvendes Hirsutella thompsonii til be
kæmpelse af mider (Phylloeopruta oleivora m.fl.) 
i citrus plantager i USA. 

Anvendelsesmulighederne for insektpatogene 
svampe er således brede, og der eksisterer et stort 
udvalg af arter, herunder Entomophthora-svam
pe, som kan komme i praktisk brug. 

Erfaringer fra større udviklingsarbejder af pa
togener til praktisk brug i biologisk bekæmpelse 
viser, at der ofte kræves ca. 15 års forskning og 
ca. 20 mill. kr. i investeringer (Lisansky, 1982). 
Investeringer i den størrelsesorden kræver sik
kerhed for et stort marked. 

Det er næppe realistisk at tro, at produktion af 
insektpatogene svampe i så stort et omfang kan 
komme i stand i Danmark foreløbig. Derimod er 
det en god ide i stedet at teste udenlandske pro
dukter som Vertieillium leeanii, der kunne tæn-
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kes at være brugbar til bekæmpelse af bladlus og 
mellus i væksthuse herhjemme. 

Udvikling og produktion af patogener til an
vendelse i mindre skala. behøver ikke så store 
investeringer. Iværksættelse af mindre produk
tion og anvendelse i Danmark kunne også tænkes 
for Entomophthora-svampes vedkommende. 

Det er imidlertid en forudsætning for anvendel
se af patogener, at de er godkendt af myndighe
derne, og en godkendelsesprocedure foreligger 
endnu ikke. Når det er sket, kan svampe også i 
Danmark indgå som et led i den integrerede plan
tebeskyttelse. 

Erkendtlighed 
Støtte til deltagelse i konferencen blev ydet af 
Havebrugets Forskningsfond, Kirsten Wiede
manns Mindelegat og Landbrugets Studiefond. 
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