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Krusesygegalmyggen (Contari-
nia nasturtii) forårsager skade 
på korsblomstrede afgrøder, 
men er især et problem ved 
dyrkning af højværdi afgrø-
der som broccoli og blomkål, 
hvor den kan reducere udbyt-
tet voldsomt og ikke mindst 
kvaliteten af afgrøderne. Det 
er vanskeligt at forudsige, 
hvornår krusesygegalmyggene 
kommer op af jorden om for-
året, og derfor sprøjter nogle 
avlere ugentligt og mange hver 
�4. dag i et forsøg på at undgå 
alvorlige angreb. Problemet er, 
at disse sprøjtninger langt fra 
altid er effektive, da galmyg-
gene ikke rammes tilstrækkelig 
præcist. 

Udseende
De voksne krusesygegalmyg 
er �,5 til � mm lange (fig. �). 
Larverne er først hvidlige, men 
bliver senere gullige. De er 
omkring �-�,5 mm lange, når 
de forlader planten. Larverne 
kendes bl.a. på, at de bukker 

sig helt sammen og ”sprin-
ger”, når de lægges på et fast 
underlag.

Biologi
Myggene overvintrer i jorden 
som larver i kokoner. I slutnin-
gen af maj og begyndelsen af 
juni forpupper de sig, hvoref-
ter de voksne krusesygegal-
myg kommer frem. De lever i 
3-4 dage, hvor de ikke tager 
næring til sig, men udeluk-
kende parrer sig og lægger æg. 
Parringen sker med det samme, 
hvorefter hunnerne flyver til 
nærmeste kålmark og lægger 
æg i små grupper med �5 til �0 
gennemsigtige æg på hjerte-
bladenes stilke. Myggene er 
dårlige flyvere og bevæger sig 
sjældent mere end �00 m. De 
lemmeløse larver udskiller spyt, 
som opløser plantecellerne, 
hvorved plantevævet i vækst-
punktet misdannes. Larverne 
findes som regel i hjerteskud-
det i 7-�4 dage alt efter tempe-
raturen. 

En generation varer tre til seks 
uger, og der er normalt tre til 
fire generationer per år.    

Skade
Ofte ses symptomerne først i 
randen af marken. Larverne 
ødelægger cellerne på over-
siden af blade og stængler, 
og da cellerne på undersiden 
fortsætter med at vokse, bliver 
larverne hurtigt indesluttet i 
U-formede galler (fig. �.). Bla-
dene bøjer ind over plantens 
hjerteskud, hvorved vækst-
punktet ødelægges (blinde 
kål), hvorefter der ofte dannes 
sideskud (fig. 3). Skader i blom-
sterne viser sig som lukkede 
og fortykkede blomster. Når 
larverne har forladt plan-
terne ses skaderne som brune, 
korklignende ar, hvor larverne 
har været (fig. 4). 

Angrebsstørrelse
Angrebsstørrelsen varierer 
meget fra generation til gene-
ration, fra år til år og mellem 
forskellige afgrøder. Kruse-
sygegalmyg giver i Danmark 
anledning til alvorlige skader 
med jævne mellemrum, senest i 
�003. I �004 var angrebet deri-
mod meget lokalt og moderat. 
Angrebsstørrelsen afhænger i 
høj grad af mængden af over-
vintrende larver fra sidste år og 
ikke mindst af vejret.

Overvågning er vigtig for at 
fastslå om krusesygegalmyggen 
er et problem i et givent år. 

Figur 1. Voksen krusesygegalmyg (Foto Henny B. Rasmussen)
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Det er svært at bekæmpe 
krusesygegalmyggen på grund 
af dens mange overlappende 
generationer fra slutningen af 
maj til begyndelsen af oktober, 
dens korte levetid og larvernes 
beskyttede levevis. Noget kan 
man dog gøre i forbindelse 
med både forebyggelse og 
bekæmpelse.

Forebyggelse
Sædskifte
Et fornuftigt sædskifte er den 
mest effektive metode til at 
forebygge angreb af krusesy-
gegalmyg. Da myggene skal 
flyve fra sidste års mark, hvor 
overvintringen fandt sted, til 
nærmeste mark med kors-
blomstrede, bør nye marker 
med korsblomstrede afgrøder 
placeres mindst � km væk fra 

sidste års kålmarker for at 
forhindre, at de flyver eller 
bliver blæst derhen. Det er en 
fordel at tage højde for den 
fremherskende vindretning. En 
mere drastisk, men effektiv løs-
ning, vil være helt at lade være 
med at dyrke korsblomstrede 
afgrøder i en periode på to år 
eller mere i et område. Dette 
reducerer mængden af larver i 
jorden betydeligt. 

Det vil kunne betale sig at 
fjerne alle planter med symp-
tomer i kanten af marken i 
begyndelsen af sæsonen. Disse 
planter skal komposteres for at 
larverne ikke skal udvikle sig. 

Markens form
Da angreb af krusesygegalmyg-
gen fortrinsvis findes i kanten 

af marken, er en lang, smal 
mark meget udsat. En optimal 
mark vil derfor være et stort 
kvadrat, hvorved andelen af 
kantplanter reduceres. 

Insekthegn
Der er lavet forsøg med 
insekthegn mod krusesyge-
galmyggen i Tyskland. Da 
myggene fortrinsvis flyver 
mellem planterne har lodrette 
insekthegn (�,4 m med 0,�5 m 
overhæng) vist sig at reducere 
mængden af skadede plan-
ter. I Danmark er insekthegn 
behandlet med deltamethrin 
blevet afprøvet i kålmarker. 
Skadedyrene i forsøget var 
dog trips og den lille kålflue. 
Insekthegnene sættes op med 
50-�00 meters afstand, hvilket 
betyder, at et hegn omkring 

Figur 2. Galler dannet af kruse-
sygegalmyggens larve 
(Foto Henny B. Rasmussen)

Figur 3. Mange sideskud på grund af 
angreb af krusesygegalmyggen
(Foto Pernille Mia Madsen)

Figur 4. Arvæv som viser, hvor larverne 
har levet på planten
(Foto Henny B. Rasmussen)



4
Havebrug nr. 167 • Januar 2006

marken og måske et gennem 
marken vil være nok i de fleste 
kålmarker. Et hegn langs sidste 
års kålmark vil sandsynligvis 
være nok til at stoppe krusesy-
gegalmyggen.

Fangplanter 
Hvis man planter en eller 
flere rækker broccoli omkring 
den mark, hvor man sidste år 
havde angreb af krusesygegal-
myggen, vil myggene i stort 
omfang lægge deres æg på 
disse planter i stedet for at 
flyve videre til dette års mark 

med f.eks. broccoli (fig. 5). 
Fangplanter vil derfor være 
nyttige i områder, hvor der det 
foregående år har været store 
tab på grund af krusesygegal-
myggen.

Forsøg i væksthuse hos Dan-
marks JordbrugsForskning har 
vist, at myggene fortrinsvis 
lægger deres æg på de første 
planter de møder. Et mindre 
forsøg på Lolland omkring en 
mark, som var stærkt angrebet 
i �004 viste, at fangplanterne 
var meget effektive. Stort set 

alle fangplanter var således 
angrebet, mens næsten ingen 
planter i den nærmeste mark 
med broccoli viste symptomer. 
Fangplanterne bør fjernes og 
komposteres senest 3-4 dage 
efter, at de første symptomer 
viser sig. Dette er nødvendigt 
for at mindske fremkomsten af 
myg senere på sæsonen. Ved at 
fjerne fangplanterne rettidigt, 
fjerner man samtidig en masse 
larver. Hvis der mod forvent-
ning ikke observeres sympto-
mer på fangplanterne, kan de 
høstes som normalt. 

Feromonfælder
I �004 blev der i Sverige udvik-
let en ny feromonfælde speci-
fikt til fangst af krusesygegal-
myg (fig. 6). Feromonfælderne 
viste sig at være effektive til at 
registrere krusesygegalmygge-
nes fremkomst i marken.

Bekæmpelse
Sprøjtning
Myggene fra �. generation 
kommer frem over mere en 
måned, og da de hver især kun 
lever få dage, er behandling 
med de i dag godkendte pyre-
troider ikke særlig effektivt. 
Pyretroiderne har en effekt på 
�-3 uger, så umiddelbart vil en 
sprøjtning hver �4. dag forven-
tes at løse problemet. Myg-
gene bliver dog næsten kun 
påvirket på sprøjtetidspunktet, 
da de voksne myg som tidligere 
nævnt ikke tager føde til sig. 
Endvidere bliver æggene først 
og fremmest lagt på de hurtigt 

Figur 5 Effektive fangplanter (Foto Pernille M. Madsen)
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voksende dele af planterne, 
nemlig i hjerteskuddet. Lar-
verne kommer derfor til at leve 
på de usprøjtede dele af plan-
ten. Det vil derfor være et stort 
fremskridt, hvis det var muligt 
på forhånd at sige noget om 
tidspunktet for fremkomsten af 
krusesygegalmyggens �. gene-
ration. En sådan prognosemo-
del har man udviklet i Holland 
og efterfølgende tilpasset ved 
Danmarks JordbrugsForskning.

Modellen
Modellen er baseret på tempe-
ratursummer (daggrader). De 
overvintrende larver i jorden 
udvikler sig ikke før jordtem-
peraturen kommer over 7°C 
(udviklingsnulpunktet). Her-
efter vil �. generation komme 
frem når summen af daggrader 
har nået �60. Imidlertid begyn-
der man først at tælle daggra-
der, når jordtemperaturen for 
første gang når ��°C, og der de 
næste par dage falder mindst 
�0 mm regn. 

Modellen er i �005 blevet 
afprøvet i forsøg på Sjælland, 
Lolland og Fyn, hvor den blev 
testet ved hjælp af fangster 
i feromonfælder og vejrdata 
indsamlet af dataloggere.  
Modellen forudsagde frem-
komsten af krusesygegalmyg-
gen med i gennemsnit ± 6 
dage fra den aktuelle frem-
komst dato på de tre lokalite-
ter. 
Modellen kan i første omgang 
tilnærmelsesvis sige, hvornår 
sprøjtning skal påbegyndes, 
men kan f.eks. også sige noget 
om, hvornår det vil være 
relevant at sætte feromonfæl-
der op. På længere sigt kan 
modellen præciseres, så den 
mere nøjagtigt kan forudsige, 
hvornår fremkomsten af gal-
myg forventes at være størst 
sæsonen igennem. 

Figur 6  Feromonfælde til fangst af krusesygegalmyg (Foto Pernille M. Madsen)
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Resume
Krusesygegalmyggen kan forårsage skade 
på korsblomstrede afgrøder og især højvær-
diafgrøder som broccoli og blomkål. Kemisk 
bekæmpelse er ikke særlig effektivt, med 
mindre det foregår på tidspunkter, hvor 
man ved at antallet af krusesygegalmyg i 
marken er meget højt. En ny model baseret 
på daggrader, hjælper med til at fastsætte 
disse tidspunkter med ca. en uges nøjagtig-
hed. Tidspunkterne kan yderligere præcise-
res ved opsætning af feromonfælder. 
Forebyggende kan man forhindre angreb 
af krusesygegalmyggen ved hjælp af sæd-
skifte, afstand til sidste års mark, markens 
form samt fangplanter.

.
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Konklusion
Sprøjtning mod krusesygegalmyggen er ikke særligt 
effektivt med mindre behandlingerne er udført på tids-
punkter, hvor man ved, at antallet af myg i marken er 
meget højt. Feromonfælder i kombination med en dag-
gradmodel er et godt værktøj til at fastlægge sprøjte-
tidspunktet. Ved forventede store angreb kan der være 
en god gevinst ved at etablere en række fangplanter 
eller sætte insekthegn op. Forebyggende er det vigtigt 
med et sædskifte med mere end 3 år mellem korsblom-
strede planter samt at tage højde for størrelse og form 
af marken. 


