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Økologiske avlere efter-
spørger fortsat, trods man-
ge års erfaringer, nye dyrk-
ningsmetoder, praktiske
foranstaltninger, dyrknings-
tekniker og alternative
bekæmpelsesmidler for at
opnå større dyrkningssik-
kerhed. Mange har også
ønske om at kunne udvide
produktionen til at omfatte
de afgrøder, der er svære-
re at dyrke uden brug af
kemiske bekæmpelses-
midler. Brug af lokkeplan-
ter er et endnu ikke færdigt
udviklet bud på et fremti-
digt alternativ til at beskyt-
te de dyrkede afgrøder.

Lokkeplanter
Anvendelse af lokkeplanter
er en af de alternative
dyrkningsmetoder, der kan
bruges til at lokke skade-
dyrene til enten at lægge
deres æg og/eller at ernæ-
re sig på disse, hvorved
der eventuelt kan undgås
et skadedyrsangreb på
hovedafgrøden.
Metoden er afprøvet i kål,
hvor lokkeplanter er blevet
anvendt med det formål, at
lokke sommerfugle til at
lægge deres æg på disse
planter og ikke på kålaf-
grøden.    

I tre sammenhængende
indiske forsøg i hovedkål,
hvor indisk bladsennep
(Brassica juncea) var
anvendt som lokkeplante
for kålmøl, er det vist, at
kålmøl foretrækker blad-
sennep frem for hovedkål
som æglægningssted. Det
gælder både i laboratorie-
og markforsøg. I forsøgene
blev der mellem forskellige
antal rækker af hovedkål
sået en række bladsennep
på forskellige tidspunkter i
forhold til udplantningen af
kålen.
Konklusionen på forsøge-
ne blev, at såning af blad-
sennep imellem hver 10. til
15. række hovedkål har
stor effekt på at lokke kål-

møllene til at lægge deres
æg på bladsennep i stedet
for på hovedkålen. Som
det fremgår af tabel 1, blev
der i gennemsnit, 56 dage
efter udplantning af hoved-
kål, fundet 1,1 kålmøllarve
per kålhoved, når der var
én række bladsennep for
hver 10 rækker med kål.
Øges afstanden imellem
rækker med bladsennep til
15 rækker kål, blev der
fundet to larver pr. kålho-
ved. I kontrollen uden ræk-
ker med bladsennep blev
der 56 dage efter udplant-
ning fundet i gennemsnit
4,3 larver per kålhoved. 

Timing vigtig
Forsøg har vist, at timin-

gen er altafgørende for at
få den bedste effekt ud af
brugen af lokkeplanter. Det
gælder om at sikre et
grønt plantedække af lok-
keplanter, inden hovedaf-
grøden står grøn på mar-
ken, og at plantedækket er
i den rigtige vegetative
fase med masser af friske
blade for at være attraktiv
for både de æglæggende
sommerfugle og som føde
for larverne. Derfor blev
bladsenneppen i forsøge-
ne sået henholdsvis 12 og
15 dage før udplantning af
kålplanterne, og igen 25
dage efter udplantningen.
Bladsenneppen havde
derfor en god og kraftig
bladvækst, der skabte et
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Lokkeplanter til bekæmpelse af
sommerfuglelarver i kål  

LOKKEPLANTE – Indisk bladsennep er med vekslende resultater afprøvet som lokkeplante på sommerfugle.

Antal dage efter udplantning af hovedkål

Antal rækker kål 16 24 40 48 56
mellem bladsennep

10 0,0 0,3 0,5 0,9 1,1
11 0,1 0,3 0,4 0,8 2,1
12 0,1 0,5 0,5 0,7 1,0
13 0,1 0,3 0,4 0,8 1,4
14 0,0 0,4 0,4 0,7 1,5
15 0,1 0,3 0,3 0,8 2,0
Kun kål 0,5 0,9 1,6 2,2 4,3

Tabel 1. Antal kålmøllarver per kålhoved ved forskellige antal rækker af hovedkål mellem blad-
sennep som lokkeplante. Bladsennep sået 12 dage før og 25 dage efter udplantning af kål.
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grønt tæppe, som var tiltræk-
kende for kålmøllene allerede 15
dage efter såningen. Såning af
bladsennep 25 dage efter ud-
plantningen skyldes erfaringerne
fra det første forsøg, der viste, at
bladsennep begynder at blom-
stre 40 dage efter såning, hvor-
efter tiltrækningseffekten på kål-
møllene forsvinder. Derfor kan en
såning på det tidspunkt, hvor 1.
hold bladsennep begynder at
blomstre, sikre et vedvarende
grønt plantedække igennem hele
kulturtiden.
Det indiske forsøg har givet
anledning til en række efterføl-
gende forsøg med lokkeplanter,
men med vekslende succes. I et
amerikansk forsøg var bladsen-
nep ikke attraktiv for sommerfug-
le, idet der var flere larver i par-
cellerne med hovedkål, hvor der
var bladsennep, end i hovedkål
som monokultur. Antallet af larver
var dog højere i bladsennep, der
så ud til at fungere som en opfor-
meringsstation for larverne. 

Forskellig præference
I et forsøg i Sydafrika blev kål-
møls præference for forskellige
kåltyper testet. Kåltyperne var
hovedkål, blomkål, broccoli, 
kinakål og bladsennep. Labora-
torieforsøg viste, at kålmøl fore-
trak at lægge æg på bladsen-
nep. Markforsøg viste imidlertid,
at der var flere larver på broccoli,
blomkål og hovedkål. Overlevel-
se af kålmøllarver på bladsennep
var lavere end på de andre kålty-
per, hvilket kan forklare det lave
antal larver, der blev fundet i
markforsøgene.
I et toårigt forsøg i USA afprøve-
des grønkål som lokkeplante.
Grønkål blev plantet rundt om
marker med hovedkål for at se
effekten på kålmøl. I marker
omgivet af lokkeplanter oversteg
antallet af kålmøllarver ikke ska-
detærsklen på 0,3 larve per
plante, hvilket var tilfældet i mar-
ker uden lokkeplanter. Forsøge-
ne blev udført i store marker for
at få et så realistisk billede som

muligt og for at undgå de fejl,
der kan ske, når forsøgsparcel-
lerne er meget små, og insekter-
ne let kan flytte sig mellem de
forskellige behandlinger. 
Grønkål blev fremhævet som en
god lokkeplante frem for eksem-
pelvis bladsennep af flere årsa-
ger. For det første kan grønkål
etableres på samme tidspunkt
som hovedafgrøden. For det
andet vedbliver grønkålen at
vokse gennem hele sæsonen, så
man behøver ikke at etablere
flere hold, som når man bruger
bladsennep som lokkeplante.

Vekslende resultater
Trods vekslende resultater i de
nævnte forsøg er det sikkert og
vist, at sommerfugle foretrækker
nogle plantearter og sorter som
æglægningssted frem for andre.
Resultaterne er uden tvivl stærkt
afhængige af mange parametre
såsom klimaforhold, biodiversitet,
kulturforanstaltninger, dyrknings-
praksis, forsøgsudførelse med

videre, og der er noget igen, før
lokkeplanter er et reelt alternativ.
Men det er umagen værd at lade
sig inspirere af disse forsøg,
enten ved at tage udgangspunkt
i ovenstående eller ved at gen-
nemføre lignende afprøvning
under danske forhold.

Litteraturoversigt kan fås ved forfatteren,
cha@landscentret.dk.
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