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Trips 

 

Kål, porre Fangst af trips på de blå limplader kan give et 

fingerpeg om, at det er tid for en nærmere 

kontrol af kålhovederne. Det samme gælder 

trips i porre. I væksthus moniteres trips med 

blå limplader 

Agerugler/knoporme 

 

 

 

Rødbede, 

gulerødder, 

porre, 

kartofler, salat, 

kål, løg m.fl.  

 

Flyveperiode og flyveintensitet kan 

bestemmes ved hjælp af feromonfælder.  

Med feromonfælderne og det tilknyttede 

varslingssystem har man et godt system til at 

begrænse pesticidforbruget i de afgrøder, som 

angribes af knoporme - samtidig med at det 

økonomisk er en fordel.  
 

Bladlus Flere grønsager Fangst af bladlus på de gule limplader kan 

give et fingerpeg om, at det er tid for en 

nærmere kontrol.  

 

Ærteviklere 

(Cydia nigricana) 

 

 

 

Ærter Ærteviklere moniteres ved hjælp af 

feromonfælder. Når tærsklen på fangst af 10 

ærteviklere tilsammen i to fælder overskrides, 

skal larvernes klækning afventes (10-20 dage 

efter) før bekæmpelse med et pyrethroid 

iværksættes. 

 

Gulerodsfluer 

(Psila rosae) 

 

 

 

Gulerødder, 

rodpersille og 

pastinak  

 

Monitering sker ved hjælp af gule limplader og 

varsling foretages normalt af 

konsulenttjenesten.  

Kålfluer 

(Delia radicum =Delia 

brassicae) 

Blomster- og 

hovedkål  

 

Monitering sker ved hjælp af gule limplader 

eller duftfælde til kålflue. Behandling skal ske 

ved fangst af min. 3 hunner i 2 dage i trak. 



 
 

 

  

Majshalvmøl 

(Ostrinia nubilialis) 

 

 

 

 

Majs Monitering sker ved hjælp af feromonfælder 

og/eller skorstenfælder 

 

Knopormene Sædugle; 

vintersædens ugle 

(Agrotis segetum) 

 

 

 

Tomat, 

Peberfrugt, 

Gulerødder, 

rodpersille, 

pastinak 

Vintervæde  

 

 

Monitering sker ved hjælp af feromonfælder. 

Knopormene 

Ypsilonugle 

(Agrotis ipsilon)   

 

    

   

Tomat, 

Peberfrugt, 

Gulerødder, 

rodpersille, 

pastinak 

Vintervæde  

 

 

Monitering sker ved hjælp af feromonfælder. 

Ageruglen 

(Mamestra brassicae) 

Kål Monitering sker ved hjælp af skorstenfælder. 

Kåluglen er skadedyr på kål, fordi dens     

larver gnaver gange inde i kålhovedet. 



 
 

 

 Må ikke forveksles med kålsommerfuglens 

gulsorte og lettere behårede larver, som i større 

klumper kan afgnave alle kålbladene. 

 

Udråbstegnsugle  

(Agrotis exclamationis) 

 

 

 

Sukkerroe, 

majs, vinter 

hvede  

Monitering sker ved hjælp af feromonfælder. 

Majsrodbillen  

(Diabrotica virgifera 

virgifera) 

 

 
 

Majs Monitering sker ved hjælp af feromonfælder. 

Hvedegalmyg 

 

Hvede Monitering sker ved hjælp af feromonfælder. 

Bekæmpelse af hvedegalmyg anbefales, når 

der fanges 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag, 

såfremt hveden samtidig er i vækststadium 51-

61 (begyndende skridning til begyndende 

blomstring). Ved fangst af over 30 

hvedegalmyg pr. dag er der også en risiko, 

men det er usikkert, om bekæmpelse er 

rentabel. 

 

 
  

 

 
Bladlus 



 
 

Ærter er mest følsomme for angreb af bladlus i blomstringsperioden, hvor kraftige angreb 
kan medføre tab af blomster. Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus i 
blomstringsperioden er 15-20 pct. angrebne planter. 
 
Bladlusene sidder ofte gemt omkring knopanlæggene i topskuddene. Ved undersøgelse 
af marken anvendes et fast underlag, hvorpå topskuddene bankes, så bladlusene slås 
løse. Bladlusene kan optræde meget uensartet i marken, så derfor skal flere steder 
undersøges. 
 
Til bekæmpelse kan anvendes pyrethroider eller Pirimor. Pirimor virker kun mod bladlus. 
Pyrethroider anvendes udenfor biernes flyvetid, dvs. i tidsrummet ca. kl. 21-03 Ved 
anvendelse af Pirimor forsvinder bladlusene ret hurtigt efter bekæmpelsen. Ved 
anvendelse af pyrethroider forbliver bladlusene ofte længe i marken uanset den anvendte 
dosering, men de gør ikke skade efter udført behandling. 

I forsøg er der opnået god effekt mod bladlus med halv dosis Mavrik og Pirimor dvs. 0,1 l 
pr. ha af Mavrik og 0,125 kg pr. ha Pirimor. Øvrige pyrethroider vurderes også at kunne 
benyttes med nedsat dosis mod bladlus. 

Ærteviklere  
Ærteviklere moniteres ved hjælp af feromonfælder. Når tærsklen på fangst af 10 
ærteviklere tilsammen i to fælder overskrides, skal larvernes klækning afventes (10-20 
dage efter) før bekæmpelse med et pyrethroid iværksættes. Flyvning og æglægning af 
ærteviklere begynder normalt omkring blomstring, og æggene klækker 10-20 dage efter - 
hurtigst i varmt vejr. Det optimale bekæmpelsestidspunkt for ærteviklere ligger derfor 
oftest senere end tidspunktet for evt. bladlusbekæmpelse. 

Trips  
Trips optræder ofte udbredt i ærtemarkerne uden tilsyneladende at forårsage skade. Ved 
symptomer på angreb, dvs. deforme blade (ved angreb i fremspiringsfasen) eller krumme 
og drejede bælge (ved sene angreb), kan bekæmpelse undtagelsesvis være aktuel. Hvis 
mere end 5-10 pct. planter udviser symptomer, bør der udføres en bekæmpelse. 

Bladrandbiller  
Fra ærternes fremspiring skal der holdes øje med angreb af bladrandbiller. 
Bekæmpelsestærsklen er minimum 1 gnav pr. plante i gennemsnit. Til bekæmpelse 
anbefales pyrethroider. Anvend ½ - ¾ dosis af normaldoseringen. 

Skyggeviklere  
Før blomstring skal der holdes øje med skyggeviklerens larver. De koksgrå larver, der 
udvokset er ca. 1,5 cm lange, vikler topskuddene sammen. Angreb er sjældent så 
kraftige, at bekæmpelse er nødvendig. Den vejledende bekæmpelsestærskel i ærter er 5-
10 pct. sammenviklede topskud. Pyrethroider anbefales til bekæmpelsen. Brug små 
dråber for at nå ind til larverne. Ved begyndende blomstring er bekæmpelse ikke længere 
aktuel. 

Rødbede, gulerødder, porre, kartofler, salat, kål, løg m.fl.  



 
 

Agerugler/knoporme 
Monitering sker ved hjælp af feromonfælder. Der opereres med flere tærskelværdier, som 
bl.a. afhænger af vejrforholdene under udviklingen af de tidligste larvestadier og 
jordtypen. Ved fangst over minimumstærskel på 3 agerugler pr. fælde pr. døgn i 1 uge 
kan bekæmpelse blive aktuel. Varsling varetages af Dansk Landbrugsrådgivning, 
Landscentret. Tilmelding kan ske på tlf. 87 40 54 46. 

Gulerødder, rodpersille og pastinak  

Gulerodsfluer  
Den vejledende bekæmpelsestærskel ligger på fangst af 0,2 fluer pr. plade pr. dag. 
Monitering sker ved hjælp af gule limplader og varsling foretages normalt af 
konsulenttjenesten. For nærmere oplysninger kontakt Frugt og Grønt Rådgivningen. 
Kritisk høstdato viser, hvornår gulerødder senest bør høstes for at undgå, at 
gulerodsfluens larver forårsager synlige skader, og kan anvendes til at afgøre hvorvidt en 
behandling er nødvendig.  

Blomster- og hovedkål  

Kålfluer  
Kålfluens æglægning kan moniteres i filtfælder. Der anvendes 10 fælder pr. mark. 
Bekæmpelse anbefales i hoved- og blomsterkål, hvis der ved tømning af fælderne findes 
mere end 35 æg i alt. Dette gælder, hvis fælderne tømmes to gange ugentligt. I stedet for 
at anvende fælder kan man tælle æg omkring stænglen ved jordoverfladen, men det 
kræver stor omhu, da æggene let bliver dækket af jord. Hvis planterne er mere end 4 
uger gamle - regnet fra udplantningstidspunktet - er tærsklen væsentligt højere (175-200 
æg i alt i 10 fælder). I hovedkål og kinakål anbefales endvidere bekæmpelse, hvis der er 
æglægning i de nedre bladskeder eller i selve hovedet.  

 

http://www.planteinfo.dk/IntrNet/broker.exe?_Service=PI&_Program=saslib.hortinfo/carrotfly/critharv.sas&item_id=250&appl=0&_sessionid=...weEA5J52&_server=172.23.173.222&_port=5005&pi_menu=1&Fuzz=758

