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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
16. september 2014 
 
 

Majshalvmøllet  

Henrik Skovgård og Steen Lykke Nielsen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 

 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 8. september 2014 anmodet DCA – Nationalt Center for Fødevarer 
og Jordbrug, Aarhus Universitet om med frist primo uge 38 at besvare en række spørgsmål vedr. 
majshalvmøl i Danmark.  

Spørgsmål fra NAER: 

1) Hvor stort et problem er majshalvmøl i Danmark i år? 
2) Hvilke økonomiske konsekvenser har et angreb for jordbrugeren? 
3) Hvilke muligheder er der for bekæmpelse – sprøjtning, jordbearbejdning, ændret sædskifte? 
4) Hvornår giver det senest mening at efterårspløje, hvis det er den eneste måde at bekæmpe møllen 

på? 
 
Baggrund for NAERs bestilling: 
NAER har fået en forespørgsel fra erhvervet vedrørende en generel dispensation i majs fra reglerne om 
forbud mod efterårspløjning forud fra vårsæd. Begrundelsen er, som det fremgår af en artikel i Plantenyt 
(1156, 03-09-2014), at majshalvmøl (Ostrinia nubilalis) er et stigende problem i Danmark. 
 
 
Sammendrag 
Majshalvmøllet er etableret i Danmark, og er pt. fundet på Sjælland, Lolland, Falster og Fyn. På baggrund af 
veldokumenterede tyske erfaringer vil majshalvmøllet i løbet af få år sprede sig til resten af landet og 
intensiteten af lokale angreb vil forventelig stige.  
 
Majshalvmøllet kan ikke udryddes, bl.a. fordi det har mange andre planter som vært, selv om majs er den 
foretrukne værtsplante i Nordeuropa. Majshalvmøllet har kun én generation i Danmark om året. Det lever 
det meste af sit liv som larve skjult inde i majsplantens stængel. De voksne sommerfugle kommer frem fra 
stænglerne i juni, parrer sig og lægger derefter æg på bladenes underside. De klækkede larver bevæger sig i 
løbet af en 3 ugers periode ned i bladskederne og videre ind i stænglen. Larvernes aktivitet i stænglerne 
ødelægger plantens vand- og næringsstoftransport. Larven overvintrer i stubben efter den høstede 
majsafgrøde. Majshalvmøllet er en god flyver og kan sprede sig op til 12 km om året. 
 
Den tyske skadetærskel for majshalvmøllet ligger på 30 larver pr. 100 planter. De indtil nu registrerede 
angreb i Danmark ligger under denne tærskel undtagen måske på en enkelt lokalitet. Majshalvmøllet kan 
ved forskellige tiltag bekæmpes til et niveau, som ligger under skadetærsklen. For alle 
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bekæmpelsesmetoder gælder, at et effektivt resultat kun kan opnås, hvis samtlige majsavlere på en 
lokalitet foretager en effektiv bekæmpelse. Ellers vil halvmøllet hurtigt sprede sig næste år fra de 
ubehandlede marker til de nysåede marker – selvom der i disse marker var foretaget bekæmpelse af 
majshalvmøllet. 
 
Der er ét insekticid godkendt til bekæmpelse af majshalvmøl i Danmark. Det kan anvendes i den 3-ugers 
periode, hvor larverne klækkes og bevæger sig ind i stænglen. Tidspunktet for denne periode varierer 
imidlertid fra år til år, hvorfor en effektiv kemisk bekæmpelse vil kræve etablering af et moniteringssystem 
for at fastlægge tidspunktet for de voksnes flyvning og derudfra for klækningen af larverne.  
 
Nedpløjning af stubbe, til mindst 20 cm dybde, er en effektiv metode til at bekæmpe majsmøllet. Der er 
evidens for, at jo længere periode, de larveangrebne stubbe er begravet, jo højere dødelighed opnås. 
Derfor er efterårspløjning mere effektiv end forårspløjning. Knusning af stubben er en anden 
bekæmpelsesmetode, men den er mindre effektiv end pløjning. En kombination af de to metoder vil øge 
den samlede effekt overfor majshalvmøllet.  
Pløjning og knusning vil ikke have nogen præventiv effekt over for fremtidige angreb, hvis den pågældende 
mark ikke er angrebet. 
 
Indledning 

Besvarelsen omfatter kun jordbundsklassificering 1-4 og hvor der høstes hele planter til majshelsæd 
(ensilagemajs). I flg. reglerne for jordbearbejdning efter høst er sukkermajs fritaget for forbuddet mod 
jordbearbejdning. I flg. Landbruginfos Plantenyt-1156 (2014) gælder det også kernemajs. 

Besvarelsen støtter sig primært til tyske artikler fra konsulentfirmaer og agro-firmaer, som producerer 
udstyr til mekanisk og kemisk bekæmpelse samt fra amtsforskningscentre. Mange af disse artikler har 
begrænset dokumentation af resultater eller har manglende litteraturhenvisninger. Den korte svarfrist 
taget i betragtning er det dog lykkedes at finde centrale videnskabelige arbejder fra både Nordeuropa og 
Nordamerika. Samlet har den fundne litteratur givet et nuanceret billede af de muligheder, der er til 
rådighed for bekæmpelse af majshalvmøllet og dermed dokumentation for nedenstående anbefalinger. 

Biologi kort 

Majshalvmøllet kan kun gennemføre én generation om året i Danmark. De voksne majsmøl fremkommer 
medio juni, hvor æggene lægges en til to uger efter. Æggene klækkes ca. 10- 14 dage efter de er lagt dvs. 
fra starten af juli og frem til midt i juli, hvorefter larverne kravler ned i bladskeder. Herfra borer de ældre 
stadier af larverne sig senere ind i stænglen. Ved et stort angreb ses tillige angreb på kolber.  I løbet af 
vækstsæsonen bevæger nogle af de fuldvoksne larver sig nedad inde i stænglen og overvintrer i de 
nederste stængelstykker (internodier). Den overvintrende larve kan tåle lave temperaturer (mindst - 20° og 
barfrost). De overvintrende larver forpupper sig i maj, og dette vil være synkroniseret med den nye 
vækstsæson af majs. 

Majhalvmøllet er en god flyver og kan spredes ca. 12 km om året (Gathmann and Rothmeier 2005). 
Eftersom majshalvmøllet allerede er fundet flere steder i landet, vil det kun være et spørgsmål om tid før 
arten har koloniseret hele Danmark. 
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Den europæiske type (race) af majshalvmøllet har majs som den vigtigste værtsplante, men majshalvmøllet 
er polyfag og angriber normalt mange værtsplanter, herunder mange vilde planter. Det betyder, at 
majshalvmøllet med stor sandsynlighed ikke vil kunne udryddes i Danmark, men eftersom den kun kan 
gennemføre én generation om året, vil den skade, som den forvolder på ensilagemajs, være begrænset. 
Dette forudsætter dog, at antallet af overvintrende larver reduceres f.eks. gennem en målrettet 
bekæmpelse efter høst af majsafgrøden. 

Svar på Spørgsmål 1: Hvor stort et problem er majshalvmøl i Danmark i år? 

Informationer om omfanget af angreb af majshalvmøl i Danmark i 2014 stammer primært fra 
Landbrugsinfo, som udgives af Videncentret for Landbrug (VfL). 

Det første angreb af majshalvmøllet i Danmark blev fundet i 2010. Angrebet var meget svagt og kun få 
planter var angrebet (Plantenyt 226, 2010). 

I 2012 og 2013 blev der påvist angreb i en enkelt mark, begge år med 0,5% angrebne planter (Plantenyt 
1150, 2014). 

I 2014 rapporterer VfL, at der indtil 3. september er observeret angreb af larver i majsplanter i 5 marker på 
Fyn og Sjælland. Herudover er der i september undersøgt 5 tilfældigt udvalgte marker på Lolland og Falster, 
hvor der blev fundet angreb i 1-5% af planterne i alle 5 marker (Plantenyt 1150 og 1156, 2014). Den sidste 
undersøgelse antyder, at der ved nøjere studier med stor sandsynlighed vil kunne konstateres angreb på 
væsentlig flere lokaliteter end de fem, som blev undersøgt. 

AU Flakkebjerg i Vestsjælland har i 2014 to majsforsøg, hvor der er fundet angreb af majshalvmøl. Et i 
Flakkebjerg med 10% angrebne planter og et ved Kalundborg med 30% angrebne planter. Angrebsgraden 
for begge lokaliteter er anslået og ikke nøjagtigt opgjort. 

Vurderingen er, at angreb af majsmøl er stigende i Danmark, efter det første angreb blev fundet i 2010, 
både i antal angrebne marker og antal angrebne planter pr. mark. Majshalvmøllet er nu med sikkerhed 
etableret i Danmark, dvs. at majshalvmøllet kan overleve gennem et år og formere sig. På baggrund af tyske 
erfaringer vil halvmøllet hurtigt brede sig til hele landet. Indenfor en lokalitet vil antallet af angrebne 
majsmarker fordobles pr. år og angrebsgraden i den enkelte mark vil stige (Harnich 2006, Heidel 2007). Vi 
ved dog ikke på nuværende tidspunkt, hvor slemt angrebet af majshalvmøllet vil blive i majshelsæd, da 
dette bl.a. må bero på ydre faktorer som vejret. 

Svar på Spørgsmål 2: Hvilke økonomiske konsekvenser har et angreb for jordbrugeren? 

Larverne angriber både stængler og kolber. Skaderne i kolber er gnav og gange, hvilket i sukkermajs er en 
kvalitetsforringelse og i kernemajs nedsætter udbyttet. Ved angreb i stænglerne nedsættes transporten i 
ledningsstrengen med reduceret transport af vand og fotosynteseprodukter til følge og dermed 
udbyttenedgang. Ved stærke angreb svækkes stænglen, så den knækker. 

Udbyttenedgangen afhænger af antal larveangreb pr. plante. Tiwari et al. (2009) opgjorde reduktionen i 
tørstof i majshelsæd til 2 % ved 1 larve/plante, 8% ved 2-4 larver og 15% ved 6 larver pr. plante 
(gennemsnit af 2 års forsøg).  For kernemajs reduceres kerneudbyttet med ca. 0.28% for hver 1% angrebne 
planter. Sagt med andre ord så reduceres udbyttet per plante med ca. 6% for hver larve, der findes i 
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planten (Bohn et al. 1999). Bode & Calvin (1990) fandt en udbyttenedgang på 6% og 5% ved angreb på 10-
blads henholdsvis 16-blads stadiet. Hugger (1998) angiver et udbyttetab på 4% pr. larve pr. plante, hvilket 
passer godt med de andre citerede artikler. Jo yngre majsplanterne er ved angreb, jo større udbyttetab, 
men i snit ligger reduktionen på ca. 4-6% per plante for hver larve, der findes på planten. Større 
udbyttenedgange på op til 23% tørstof i helsæd (Tiwari et al. 2009) og 25% i kerneudbytte (Bohn et al. 
1999), er registreret enkelte år. 

Fastsættelsen af skadetærskler er noget varierende. Saeglitz (2004) sætter den til 10-15 æghobe, hvilke 
svarere til 150-225 larver, men da mange af de unge larver vil dø, vil antallet af æghobe svare til 60-80 
larver per 100 planter. Hübner (2006) sætter den til 30-40% angreb i majsfuldsæd og 15-20% angrebne 
planter i kernemajs. Anonym (2012) angiver en skadetærskel på 30 larver pr. 100 planter. Generelt angiver 
tyske fagblade skadetærsklerne til 10-15 æghobe per 100 majsplanter og 20-30 larver per 100 planter. 

En egentlig beregning af den økonomiske betydning af et angreb af majshalvmøllet afhænger af priser på 
majs og bekæmpelsesforanstaltninger. Det er indregnet i de ovennævnte skadetærskler, som primært er 
tyske. 

Svar på Spørgsmål 3: Hvilke muligheder er der for bekæmpelse – sprøjtning, jordbearbejdning, ændret 
sædskifte ? 

Ved udbredte angreb er bekæmpelse kun effektivt, hvis alle majsavlere udfører en effektiv bekæmpelse. 
Ellers vil majshalvmøllet hurtigt kunne sprede sig fra marker med ingen bekæmpelse til nye marker qua 
halvmøllets gode flyveegenskaber. 

Kemisk bekæmpelse 

Indoxacarb (Steward) er godkendt til anvendelse mod majshalvmøl i Danmark i flg. Landbrugsinfo Planteavl 
-1881 (2014). Steward havde en effekt på 82,5% i reduktion af larveangreb i en tysk undersøgelse 
(Klingenhagen at al. 2014). Sprøjtningen skal ramme i perioden fra æggene klækker og til larverne bevæger 
sig på bladene ned i bladskederne og ind i stænglerne, hvilket er en periode på ca. 3 uger. Det vil kræve 
etablering af et system til monitering af flyvningen af hunnerne, for at ramme det optimale tidspunkt. 
Sprøjtning i en høj majsafgrøde vil kræve specialudstyr i form af en ”stylte”-traktor for at undgå for store 
køreskader i afgrøden. Anonym (X) (årstal ikke angivet) angiver en gennemsnitlig (1992-1999) 
bekæmpelseseffektivitet med sprøjtning én gang med et pyretroid (kontakt-insekticid) på 75% med et 
spænd mellem årene på 33-93%. 

Genmodificerede majs med Bacillus thuringiensis  

GM Bt-majs bekæmper larverne effektivt. Anonym (X) angiver en gennemsnitlig (1997-1999) 
bekæmpelseseffektivitet på 95% med et spænd mellem årene på 88-100%. 85% af alt majs i Nordamerika 
dyrkes som GMO majs pga. problemer med majshalvmøllet. 

Knusning af stubbene efter høst 

Larven kan ikke overleve vinteren, hvis stængelstykket (internodiet), hvor larven overvintrer, beskadiges, 
dvs. der åbnes ind til larven. Metoden anbefales i mange tyske fagtidsskrifter og er effektiv, hvis der køres 
meget tæt på jordoverfladen (Heidel 2007; Anonym 2012). Der er dog stor variation imellem maskinernes 
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effektivitet (Seidel et al. 2014). Det er en kostbar metode, idetfordi for at opnå tilstrækkelig effekt, skal 
knive, slagler eller lign. meget tæt på jordoverfladen, hvorved de udsættes for et stort slid. Metoden er 
uegnet til ikke-plane jordstykker og marker med mange sten. I kørerspor fra majshøsteren vil desuden 
kunne ligge stubbe og stængelstykker, som er bøjede, men ikke nødvendigvis ødelagte. Landbrugsinfo 
Maskiner-329 (2010) giver en oversigt over nogle af maskinerne. 

Pløjning 

Dybdepløjning (mindst 20 cm) efter høst anbefales i stort set alle tyske fagtidsskrifter og i den 
nordamerikanske litteratur. Ofte anbefales dybdepløjning i kombination med forudgående knusning af 
stubbene. Der fremlægges dog stort set ikke dokumentation i form af sammenligning med efterfølgende 
angreb i parceller pløjet eller ikke-pløjet, for effekten i de tyske fagtidsskrifter. Seidel et al. (2014) fandt, at 
pløjning er effektivt, men ikke 100% effektivt, til at begrave stubbene. Der blev påvist 15% stubbe i 
jordoverfladen efter pløjning. Klingenhagen et al. (2014) fandt, at nedgravning af intakte internodier med 
larver i 25 cm dybde sammenlignet med intakte internodier udlagt på overfladen om efteråret gav en 
reduktion i klækkede voksne majshalvmøl om foråret med 2% klækning efter nedgravning i forhold til 38% 
klækning fra stængelstykkerne på overfladen. Marston & Dibble (1930) fandt, at efter pløjning om efteråret 
kom der meget færre larver op til jordoverfladen end efter forårspløjning (9% i forhold til 39%). Schaafsma 
et al. (1996) opnåede en bekæmpelseseffekt på op til 75% ved dybdepløjning i efteråret. 

Det er vores vurdering, at jo længere tid larverne opholder sig i jorden, jo større vil dødeligheden være pga. 
angreb af mikroorganismer og rovdyr. En efterårspløjning vil derfor bekæmpe majshalvmøllet mere 
effektivt end en forårspløjning.  
 
Hvis en majsafgrøde ikke er angrebet af majshalvmøl, har det ingen præventiv effekt for fremtidige angreb 
at udføre efterårspløjning efter afgrødens høst.  

Det vil øge effekten at sætte høstmaskinen til lav stub. Derved ødelægges en større del af stænglen, så flere 
larver bliver eksponeret, og derved mindre mængde stub, der skal jorddækkes og nedbrydes. En 
kombination af knusning og efterfølgende pløjning vil utvivlsomt øge effekten og være den optimale 
løsning til at reducere antallet af overvintrende majshalvmøllarver. 

Svar på Spørgsmål 4: Hvornår giver det senest mening at efterårspløje, hvis det er den eneste måde at 
bekæmpe halvmøllet på? 

Som nævnt ovenfor, vurderer vi, at jo længere tid stubbe med larver er nedpløjet, jo højere dødelighed 
opnås, men der kan ikke opnås 100% dødelighed. Der sker ingen opformering af larver eller risiko for 
angreb efter høst, så ud fra dette synspunkt kan tidspunktet for efterårspløjning trækkes så længe, det er 
muligt for majsavleren at køre i marken.  
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