
Kinakål 
 
Kinakål er en gammel kulturplante fra Sydøstasien, hvor den stadig har meget stor 
betydning. 

Dyrkningen af kinakål er relativ ny i Danmark. De første kinakål blev dyrket i 
slutningen af 70erne. I løbet at 80erne steg arealet kraftigt for i 1986 at nå op på 
omkring 400 ha. I midten af 90erne faldt arealet lidt igen til omkring 300 ha. I 2002 
var det samlede areal med kinakål i Danmark faldet til 223 ha. Udvidelsen af 
salatsortimentet i det danske køkken er nok en væsentlig årsag til faldet. Kinakålen 
bliver især anvendt snittet til salatblandinger, men udvidelsen af salatsortimentet på 
supermarkedernes grønsagshylder har betydet, at kinakålen har fået mindre og 
mindre plads i de danske husholdninger. I 2009 blev der dyrket 61 ha kinaklå 
(DFFE, 2009), heraf ingen økologiske (Plantedirketoratet, 2008). 

Kinakål kan dyrkes efter retningslinierne for Dansk I.P, hvilket blandt andet stiller 
krav om deltagelse i varslingstjeneste. Se mere om Dansk I.P. på www.dansk-ip.dk 

Etablering
  

Jordbund og klima
Kinakål kan dyrkes på de fleste jordtyper, men let muldet sandjord og sandblandet 
lerjord foretrækkes. Kinakål er en hurtigvoksende og næringskrævende afgrøde. 
Den er mest dyrkningssikker, når den sikres en god vand- og næringsstofbalance. 
Det er derfor vigtigt, at arealet er veldrænet, og der er mulighed for vanding også 
på de lidt tungere jorder. 

Ved direkte såning på sværere lerjord er der en risiko for skorpedannelse efter 
såning, og det er også vanskeligt at færdes på jorden i regnfulde år. 

Optimale jordbundsanalysetal for dyrkning af kinakål  
 
Reaktionstal (Rt) Interval 
Let sandjord 6,0 - 6,3 
Lerblandet sandjord 6,2 - 6,6 
Sandblandet lerjord 6,8 - 7,2 
Fosfortal (Pt) 3,0 - 4,0 
Kaliumtal (Kt) 8,0 - 12,0 
Magnesiumtal (Mgt) 6,0 - 8,0 

Sædskifte
Et godt sædskifte på mindst 4 år er vigtigt for at undgå væsentlig opformering af 
kålbrok, Pythium-skulderråd og Phytophthora-lagerråd, der alle kan forvolde 
voldsomme tab i kinakål. På kålbrokinficeret jord bør et sædskifte på mindst 6-7 år 
overholdes for at undgå voldsom opformering. Det anbefales at have sanerende 
afgrøder som f. eks. rug og havre og rajgræs med i sædskiftet. Vær opmærksom 
på, at spildplanter raps og korsblomstret ukrudt kan give et falsk sædskifte, så den 
sanerende virkning mod kålbrok ikke opnås. 

Sortsvalg
Sorterne opdeles efter, om det er til tidlig produktion i foråret, 
højsommerproduktion og sorter til efter-årsproduktion og opbevaring. Ved sortsvalg 
tages hensyn til udviklingstid, stokløbningstendens, hovedform (fra tøndeformede til 
mere cylindriske og aflange), følsomhed for tipburn og lagringsevne. Til tidlig 
produktion er det eksempelvis lille tendens til stokløbning og kort udviklingstid, der 
prioriteres højt. Med i vurderingen ved valg af sorter er deres tolerance over for 
visse sygdomme og skadedyr, f.eks. kålbrok og Alternaria. I dag findes der sorter 
med tolerance og resistens overfor flere af de alvorlige skadegørere, f.eks. er Bilko 
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F1 resistent mod kålbrok race 1 og 2, og Yuki F1 har en middel resistens overfor 
flere skadegørere. 

Der er i de senere år ikke gennemført officielle sortsafprøvninger af kinakål. De 
seneste resultater er fra 1996. Oversigt over rapporter med resultater fra 
sortsafprøvningen i kinakål findes på Danmarks Jord-brugsforsknings hjemmeside 
www.agrsci.dk. 

Etablering
Lange dage og kølige temperaturer giver stor risiko for stokløbning. Det er derfor 
nødvendigt at tiltrække kinakålene i væksthus ved gennemsnitligt 20 grader og 
eventuelt give dem kortdagsbehandling inden udplantning forår og forsommer. 
Denne behandling undertrykker stokløbningstendensen. Resten af sæsonen kan 
kinakål etableres både ved direkte såning i marken eller ved udplantning. Det kan 
anbefales at vente med at så direkte i marken til efter den 1. juli for at gøre risikoen 
for stokløbning så lille som muligt. 

Det er vigtigt, at kinakål etableres på bekvem jord med tilstrækkelig vand og 
næring, da næringsmangel og vandmangel også kan inducere stokløbning.  

Der kan sås eller plantes på bede eller flad mark. Opsætning af jorden i bede er 
især en fordel på lidt koldere jorder. Jorden bliver mere bekvem, og der opnås en 
bedre afdræning af jorden end ved normal dyrkning. Det giver færre problemer med 
kålbrok og stokløbning.  

Ved direkte såning sås planterne med enkornssåmaskine med 2 frø på blivende 
afstand, med henblik på senere udtynding, 2-3 uger efter såning. 

Vælger man udplantning frem for direkte udsåning spares arbejdet med hakning og 
udtynding, og plantebestanden bliver mere ensartet. Et fald i prisen på småplanter 
har betydet, at det nærmest er en smagssag, om man foretrækker plantning eller 
direkte udsåning.  

Småplanter købes normalt hos specialiserede småplanteproducenter. 
Planteafstanden er oftest omkring 32-35 cm og rækkeafstanden 32-50 cm – størst 
afstand når der ønskes store hoveder. 

Dækning . drivning
Ved tidlig udplantning i april er det nødvendigt at dække med hullet plast eller 
fiberdug for at hæve temperaturen. Det giver tidligere høst og forebygger 
stokdannelse. Nogle avlere praktiserer dobbeltdækning med to lag fiberdug eller et 
lag fiberdug og plast. Det øverste lag tages af i slutningen af april og det sidste lag 
eventuelt i første halvdel af maj. 

Dækning med et lag fiberdug giver i øvrigt også beskyttelse mod skadedyr som 
kålfluer, bladribbesnudebiller og flere skadegørende sommerfuglearter. Mere om det 
under afsnit om skadedyr. 

Gødskning
Kvælstofnormen for kinakål er 170-195 kg pr. ha afhængig af jordtype og 
vandingsmulighed. 

Moderat kvælstofgødskning giver den bedste kvalitet og længste holdbarhed på 
lager. Der bør tages hensyn til forfrugtsværdien ved beregning af kvælstofbehovet. 
Specielt før sensommer- og efterårshold kan det anbefales at udtage N-min prøver. 

Ved passende analysetal tilføres 35 kg fosfor, 180 kg kalium og 20 kg magnesium 
pr. ha. Desuden tilføres 25-40 kg svovl med størst mængde på let jord. 

Det kan anbefales, at gødningen så vidt muligt tildeles langs rækkerne med 
rækkegødsker. Erfaringer viser, at det giver en mere ensartet afgrøde og en bedre 
kvælstofudnyttelse især på lettere jorde. 

Gødningen tildeles typisk ad 2 gange og gerne 3 gange på let sandjord. 

Hvis man gødsker efter, at rækkerne er lukkede, kan der eftergødskes med 
kalksalpeter spredt ud over kulturen på tørre planter umiddelbart før vanding for at 
undgå svidninger. Ved direkte såning gives mak-simalt 70 kg N pr. ha før 
fremspiring.  
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En tydelig hæmning af kålbrok kan opnås ved at opbygge et højt reaktionstal til 7,1-
7,3, men højt reaktionstal giver væsentlig øget risiko for bormangel og 
manganmangel. Rutinemæssig bladgødskning med bor og mangan vil da være 
nødvendigt. 

Vanding
Det kan anbefales, at der føres vandingsregnskab baseret på nedbør og 
fordampning. På www.planteinfo.dk kan der under Vand og Vandregnskab føres et 
elektronisk vandingsregnskab (kræver abonnement).  Alternativt eller som 
supplement kan man anvende jordfugtighedsmålere til beslutningsstøtte. Hertil 
findes forskellige typer f.eks. tensiometer eller elektroniske følere som måler 
jordens eksakte vandprocent. Følerne placeres i marken og sender data hjem til 
computeren. Der findes mange udbydere af elektroniske følere at typen TDC og 
ECH2O der med stor nøjagtighed måler procentvandvolumen. Udstyret findes både 
som håndholdte sensorer eller med datalogger og sender. Få hjælp hos 
konsulenten.

Ukrudt
Det er en forudsætning for vellykket ukrudtsbekæmpelse, at rodukrudt som kvik og 
tidsler er bekæmpet i den forudgående afgrøde. Gode råd om bekæmpelse af kvik 
og rodukrudt kan læses i dyrkningsvejledningen 'Bekæmpelse af kvik og rodukrudt'. 

Mekanisk bekæmpelse
I såede kål kan ukrudtsbekæmpelsen klares ved en kombination af falsk såbed, 
hakning ved udtynding og 1-2 gange rettidig radrensning. 
I udplantede kinakål kan ukrudtsbekæmpelsen let klares ved 1 til 2 radrensninger, 
da kinakålene hurtigt danner en roset, som dækker jorden. I de tidligste dækkede 
hold kan det dog til tider være nødvendigt med en hakning. 

Falsk såbed gennemføres ved, at plantebedet etableres så tidligt som muligt. 
Derefter strigles der meget øverligt (2 cm), når de allerførste ukrudtsarter lige er 
spiret og står som hvide tråde lige under jordoverfladen. Denne behandling 
gentages cirka hver 5.-7. dag, eller når det største ukrudt er på kimbladstadiet. 
Hvis marken kan ligge i 2 til 4 uger inden plantning, og der i den periode gennem-
føres falsk såbed, vil man få bekæmpet en meget stor andel af det frøukrudt, der 
ville have spiret frem i løbet af sæsonen. Jo oftere man kan nå at behandle jorden 
før etablering, jo bedre effekt. Derfor opnås den største effekt af falsk såbed i de 
lidt senere etablerede kinakål. 

Radrensning: Når kålplanterne er blevet store nok, radrenses der efter behov, indtil 
kålene dækker jorden. Der må dog påregnes timer til efterfølgende håndhakning, i 
størrelsesorden 10-45 timer pr. ha - afhængig af ukrudtstrykket. Det er muligt at 
minimere håndhakningen ved at montere skrabepinde eller fingerhjul på 
radrenseren. Fingerhjul har gummifingre, der renser inde i rækken, og fungerer ved 
dels at skubbe til ukrudtet, dels ved at trække jord ud af rækken. Redskabet er kun 
effektivt overfor småt ukrudt. Fingerhjul er særdeles velegnet til anvendelse i 
plantede kål. 

Godkendte midler
Følgende ukrudtsmidler er godkendt til brug i kinakål. 

Sygdomme
  

Kålbrok
Kinakål er meget modtagelige for kålbrok. Kålbrok forårsages af svampen 
Plasmodiophorabrassica og viser sig som kraftige fortykkede, knolddannelser på 
rødderne. Angreb kan give store tab på grund af nedsat rodfunktion og deraf 
manglende optagelse af vand og næring. 

Bekæmpelse er af forebyggende karakter. Ved sortsvalg bør man være opmærksom 
på, at nogle sorter har en væsentlig kålbroktolerance. 

For at begrænse risikoen for kålbrok, bør kinakål kun dyrkes på veldrænede jorde 
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med god jordstruktur. Høje reaktionstal - over 7,1 - giver en kraftig hæmning af 
kålbrok, men kan være uforenelig med dyrkning af afgrøder som eksempelvis 
gulerødder og jordbær, og giver også større problemer med bor- og manganmangel. 

Et sædskifte på mindst 5 år, hvor korsblomstrede mellemafgrøder og 
korsblomstrede ukrudtsarter undgås, kan stærkt anbefales. Rug og rajgræsser i 
sædskiftet har nogen sanerende virkning. 

Skulpesvamp
Angreb af skulpesvamp (Alternariabrassicae og A. brassicicola) ses hvert efterår og 
kan være meget ødelæggende. Angreb ses som runde-aflange, mørkebrune til sorte 
ringede pletter. Angrebet begynder oftest på de ældste blade og breder sig videre 
op i kålhovedet. Angreb ses ofte først fra slutningen af juli måned og giver derfor de 
største problemer i hold sået eller plantet til lagring. Det er vigtigt at holde 
planterne fri for Alternaria, da Alternaria i hovederne svækker lagerfastheden.

Kålbladplet
Kålbladplet eller ringplet (Mycosphaerella brassicicola) genkendes ved brune til sorte 
ringede pletter med sorte prikker af sporehuse. Angreb ses oftest først i august – 
september måned og kan udvikle sig til alvorlige angreb i kinakål.

Kåltørforrådnelse
Kåltørforrådnelse (Phomalingam) ses til tider i kinakål. I kinakål ses angrebet både 
på rod, rodhals og på blade. Kan være en alvorlig sygdom i kinakål til lager, da 
sygdommen kan brede sig ind i hovedet. Sygdommen kendetegnes ved brunligt til 
sort råd, hvori der ses sorte prikker, som er svampens sporehuse. På blade kan der 
opstå lysegrå pletter med sorte prikker, som kan forveksles med kålbladplet.

Hvidplet
Hvidplet (Pseudocercosporellacapsellae) er en sygdom som enkelte år kan brede sig 
voldsomt i kinakål. Sygdommen ses især fra medio juli til medio august. På bladene 
ses runde grønlige til bronzefarvede pletter som vokser til 0,5 – 1,5 cm i diameter 
og som i et fremskredent angreb flyder sammen og giver store, hvidlige visne 
bladpartier. Sygdommen kan brede sig under lagring.

Bakterieblødråd
Bakterieblødråd (Erwiniacarotovora) kan volde store problemer i kinakål. Bakterien 
trænger ind gennem sår eller svækket væv. Det er derfor vigtigt at undgå 
skadedyrsangreb og mekaniske skader i kålene. Opstår især i varmt og fugtigt vejr 
og giver de største problemer i kål, der er dækket med fiberdug. En god 
luftcirkulation hæmmer udviklingen. Der er ingen bekæmpelsesmuligheder.

Phytophthora-lagerråd
Phytophthora lagerråd (Phytophthora porri) er en sygdom, der kan give anledning til 
store lagertab. Angreb ses oftest først på lageret som et lyst, gråbrunt råd, der 
oftest begynder i bunden af kålhovedet. Rådet er i begyndelsen fast og ses som 
indsunkne pletter og små sprækker i stokken, men bliver efterhånden til et mere 
blødt, fugtigt råd med en lidt ludagtig lugt. Et hvidt mycelium kan til tider ses 
mellem kålens blade. Angribes ofte sekundært af blødrådbakterier. Sygdommen 
forebygges gennem et godt sædskifte, ved at høste rettidigt og under tørre forhold. 
Kemisk bekæmpelse er ikke mulig. Lignende symptomer kan ofte ses i marken, men 
er forårsaget af svampesygdommen Pythium-skulderråd (Pythium tracheiphilum). 
Bekæmpelse er ikke mulig. 

Godkendte midler
Følgende svampemidler er godkendt til kinakål.  

Skadedyr
  

Forebyggelse
Dækning med fiberdug eller insektnet lige fra etablering kan være med til at 
begrænse sprøjtninger mod skadedyr væsentligt og anvendes derfor en del i 
praksis. 
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Kinakål er en meget varmestærk afgrøde og kan tåle det varmere og fugtigere klima 
under fiberdug og insektnet selv ved højsommer. En væsentlig ulempe ved dækning 
er dog en forøget tendens til problemer med bakterieblødråd, Pythium-skulderråd 
og Phytophtora-lagerråd, især ved dækning med fiberdug, som er mere tæt og 
begrænsende for luftskiftet end insektnet. 

Velovervejede sædskiftesystemer med store afstande til sidste års afgrøde kan også 
være med til at begrænse problemer med lidt mobile skadedyr som 
krusesygegalmyg, men også angreb af kålfluer, glimmerbøsser og 
bladribbesnuddebiller ses at være væsentlig mindre. Det kræver dog, at der slet 
ikke dyrkes andre korsblomstrede afgrøder som eksempelvis raps i nabolaget. 

Den lille kålflue
Den lille kålflue er en væsentlig skadegører i kinakål. Angreb af kålfluens larver kan 
resulterer i stort udfald, da larvens gnav i rod og rodhals hæmmer planternes evne 
til optagelse af vand og næring. I kinakål lægger kålfluen også æg mellem blade og 
i bladhjørner, hvor de udklækkede larvers minerende gnaven i bladene gør 
kålhovederne usælgelige. 

Kålfluens 1. generation optræder i maj måned og 2. generation fra medio juli til 
medio august. De mere præcise angrebstidspunkter varsles hvert år via en 
temperatursumsmodel til forudsigelse af kålfluens æglægningsperioder. Modellen 
kan findes på www.planteinfo.dk under Afgrøder og Kål. Der er forskel fra lokalitet 
til lokalitet, og det kan derfor anbefales at følge æglægningen i egne marker. Det 
gøres ved at registrere æg, der er lagt i jorden ved planterne og i bladhjørner. 

I kinakål er der ingen godkendte insekticider til bekæmpelse af kålfluer. Dækning 
med fiberdug eller insektnet i de perioder hvor kålfluen flyver, giver en udmærket 
beskyttelse. Ved anvendelse af insektnet skal maskestørrelsen være under 1,6 mm. 

Bladribbesnudebillen
Angreb af bladribbesnudebillens larve viser sig i kinakål som brunlige gange i 
bladstilke og bladribber. Forveksles let med skader efter kålfluens larve. Kan 
forårsage store skader, især da de voksne bladribbesnudebiller stikker æggene ind i 
bladstilkenes underside og kan gøre det igennem fiberdug og insektnet. 
Dækmaterialet giver dog nogen beskyttelse, men desværre kan et angreb på 
dækkede afgrøder til tider alligevel blive alvorligt. 

Kålbladlus
Kålbladlus giver normalt ikke de største problemer i kinakål, men andre lusearter og 
især ferskenbladlus kan give alvorlige problemer i kinakål. De direkte skader i 
kålene på grund af lusenes sugning er normalt ikke særlig store, men lusenes 
tilstedeværelse i hovederne gør dem usælgelige. Dækning med fiberdug giver en vis 
beskyttelse, men er der sluppet lus ind under dækmaterialet, kan et angreb brede 
sig voldsommere end uden for dugen, formentlig på grund af varmere klima og fordi 
der ingen bladlusædende nyttedyr slipper ind under dugen. 

Larver
Larver af kålmøl, kålbladhvepse, kålsommerfugle, kålugler og kålpyralider er ofte 
skadegørere i kinakål. Dækning med insektnet eller fiberdug begrænser skader 
væsentligt. 

Glimmerbøsser
Glimmerbøsser flyver i perioder i store antal ind i kinakålsmarker og sætter sig i 
hovederne, hvor de rasper små huller i bladene. Glimmerbøssernes blotte 
tilstedeværelse gør hovederne usælgelige. Glimmerbøssen er 2-3 mm lang og 
sortgrøn og har tydelig metalglans. Følehornene er kølleformede. Dækning er en 
mulig løsning, men bare i de dage dækmaterialet er taget af for at skære kinakålene 
kan indflyvning af glimmerbøsser give problemer. 

Godkendte midler
Følgende insektmidler er godkendt til kinakål. 

I www.middeldatabasen.dk er det muligt at finde informationer om alle 
bekæmpelsesmidler herunder links til etikettetekster og leverandørdokumenter. 
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Mangelsymptomer
Bormangel opstår ofte på grund af høje reaktionstal, hvor bor er mindre tilgængelig. 

Symptomer er misfarvet evt. hul stok, sprækker i bladstilke og lynlåslignende 
ardannelser. Lynlåslignende ardannelser på bladribber forklares også med ubalance 
i næringsstofforsyningen. 

Fysiologiske skader
Tipburn er en fysiologisk sygdom, der giver brændte, visne bladrande eller 
bladspidser. De store ydre-blade kan være angrebet (udvendig tipburn) eller de små 
inderblade i midten af hovedet (indvendig tipburn). Begge sygdomme er alvorlige 
kvalitetsfejl, der gør hovederne usælgelige. Der er væsentlige forskelle i 
følsomheden for tipburn hos forskellige sorter. Væsentligste måde til at forebygge 
problemer med tipburn er moderat kvælstofforsyning kombineret med tilstrækkelig 
vandforsyning i hoveddannelsesfasen. 

Høst
Kinakål høstes udelukkende manuelt med et snit over de yderste dækblade. Til 
direkte salg afpudses, poses og pakkes hovederne direkte i salgsemballagen i 
marken. Ved høst og håndtering bør man især være opmærksom på de sprøde 
bladstilke, der let skades ved tryk og stød. 

Skærevognene bør være overdækkede, så de høstede kål kan komme i skygge eller 
beskyttes imod byger eller regn efter høst og pakning. Kålene bør nedkøles inden 
levering. 

Opbevaring
Af hensyn til holdbarheden på lager er det vigtigt, at hovederne er sunde og tørre 
ved indlagring. Sårfla-der og stødflader giver unødige indgangsveje for rådsvampe 
som gråskimmel og bakterier. Kål til lang-tidslagring bør ikke være udsat for frost 
forud for lagringen, da det forringer holdbarheden. 

Den relative luftfugtighed på lageret bør være højere end 97 pct. og temperaturen 
bør ligge på mellem 1 og 3 °C. Normalt er kortere opbevaring på 6-8 uger temmelig 
problemfri, men ved længere tids opbeva-ring kan der opstå problemer med 
bladribbenekroser, indvendig tipburn, og sorte prikker på blade og stilke. 

Hvordan kålene lagres, har også stor betydning for kålenes lagringsevne. Det er 
vigtigt, at luftskiftet og cirkulationen i kølerummet er i orden, og at der foretages en 
korrekt lagerstyring, dels så kondensering af vand på kålene undgås, dels så kålene 
ikke tørrer ud. 

Sortsvalg, modenhed ved høst og kvælstofstofstrategi har også betydning for 
holdbarheden. Det er vigtigt at anvende egnede sorter, at undgå overmodne kål og 
at undgå overdreven gødskning med kvælstof. 

  

Yderligere information
Yderligere information Yderligere information kan fås ved GartneriRådgivningens 
grønsagskonsulenter. 
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