
Hvidkål 
 
Hvidkål dyrkes såvel til konsum som til industri. Til konsum produceres sommerkål 
(juni-august), efterårskål og vinterkål. Konsumkål afsættes primært over diverse 
salgsforeninger til stykpris. I industrien anvendes hvidkål enten snittet eller 
helbladet til kålruller. Her er tale om kontraktavl. Til industri leveres både fra 
marken og fra lager afhængig af anvendelsen. 
Arealet med hvidkål er 270 ha (DFFE, 2009), heraf er 32 ha økologiske (2008 – ca. 
11 pct.). 

Høstudbyttet afhænger af tidspunkt på sæsonen og den ønskede hovedstørrelse ved 
høst. I tidlige hvidkål opnås sjældent hovedstørrelser større end ca. 1-1,5 kg, 
hvorfor udbyttet ligger omkring 30-40 tons pr. ha. I efterårs- og vinterhvidkål til 
konsum er udbyttet ca. 60 tons pr. ha, mens udbyttet i en vellykket 
industriproduktion vil variere fra 80 til 100 tons. 

Hvidkål kan dyrkes efter retningslinierne for Dansk I.P., hvilket blandt andet stiller 
krav om deltagelse i varslingstjeneste. Se mere om Dansk I.P. 

Etablering
  

Jordbund og klima
Hvidkål kan dyrkes på alle jordtyper, men de største udbytter opnås på lidt 
kraftigere jorder med stor vandholdende evne. Tidlige kål kan med fordel dyrkes på 
lettere jord for at fremme tidligheden. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse lykkes bedst 
på ikke for kraftig jord, hvor det er muligt at færdes på jorden kort efter nedbør. 

Optimale jordbundsanalysetal for dyrkning af hvidkål er: 
Reaktionstal (Rt) 7,0 - 7,5
Fosfortal (Pt) 3,0 - 4,0
Kaliumtal (Kt) 8,0 - 12,0
Magnesiumtal (Mgt) 6,0 - 8,0

Sædskifte
Af hensyn til risiko for opformering af kålbrok anbefales et sædskifte på mindst 5-6 
år mellem korsblomstrede afgrøder. Kål er velegnet til at følge efter kløvergræs, da 
kål er i stand til at udnytte kvælstoffet, der frigives fra kløveren. Ved problemer 
med snegle bør der ikke være kløver eller grønjord som forfrugt. 

Sortsvalg
Valg af sorter må ske efter anvendelsesformålet, idet sorterne er forædlet frem mod 
forskellige produktioner. På Forskningscenter Årslev er der jævnligt 
værdiaf¬prøvning af rødkålssorter. Der henvises til Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultets hjemmeside, hvor man under Om DJF og medarbejdere kan finde Gitte 
Kjeldsen Bjørns site, hvor der er omtale af de mest dyrkningssikre hvidkålsorter til 
det givne formål. På Forskningscenter Årslev er der jævnligt værdiafprøvning af 
hvidkålssorter. Med i vurderingen af sorterne er deres tolerance over for visse 
sygdomme og skadedyr, f.eks. kålbrok, Alternaria, kålfluer og kåltrips. I dag findes 
der sorter med tolerance og resistens overfor flere af de alvorlige skadegørere. 
F.eks. er Impala F1, Bently F1, Consul F1, Count F1 og Lion trips tolerante. Der 
findes også en række sorter med en generel sundhed/tolerance, f.eks. Beltis F1 og 
Yuki F1.

Jordbehandling
Jordbehandlingen forud for etablering af en hovedkålafgrøde afhænger bl.a. af 
ukrudtstrykket på det pågældende areal. Det kan anbefales at holde jorden sort 
mekanisk - f.eks. ved gentagne ukrudtsharvninger. Herved provokeres frøukrudt til 
fremspiring inden afgrøden (falsk såbed) og man opnår samtidig en vis effekt over 
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for snegle pga. udtørringen. 

En god jordstruktur mindsker risikoen for kålbrok. På svære lerjorder bør 
undergrunden løsnes med en grubber om efteråret, og under væksten anbefales det 
at gennemføre en rækkegrubning mellem rækkerne for at give bedre struktur og 
drænforhold. 

Etablering
På grund af mangel på godkendte ukrudtsmidler plantes langt den overvejende del 
af kålen ud. Ved plantning bruges småplanter, der i reglen købes hos 
plantetiltrækkere. Mest anvendt er småplanter i 4 cm jordpotter eller i 
speedlingbakker. Specielt for tidlige plantninger anvendes af-hærdning af planterne, 
hvor man den sidste uge før udplantning anbringer dem på en plads med læ i det 
fri. Ved frost beskyttes planterne med fiberdug. Normalt bliver småplanterne leveret 
med en "madpakke" i form af en opvanding med diammoniumfosfat. Hvis det ikke 
er tilfældet, vandes småplanterne op med 200 gram diammoniumfosfat i 20-40 l 
vand pr. 10.000 småplanter. Planterne skylles efter med rent vand. 

Til udplantning anvendes enten halv- eller helautomatiske plantemaskiner. Plantning 
i riller, der tillader senere indhypning af jord, giver de bedste muligheder for en 
vellykket mekanisk ukrudts-bekæmpelse. For at sikre en god etablering i marken 
skal planterne tilvandes med 15-20 mm. 

I hvidkål til konsum etableres 30-35.000 planter pr. ha. Typisk anvendes en 
rækkeafstand på 50-60 cm, hvilket giver en planteafstand imellem 48 og 55 cm. 
Ønskes større eller mindre hoveder, kan planteafstanden henholdsvis øges eller 
mindskes. 

Tidlige, plantede kulturer dækkes i vid udstrækning med fiberdug for at fremme 
tidligheden. Fiber-dugen bliver liggende på under størstedelen af kulturforløbet. Der 
findes maskiner til udlægning og aftagning af fiberdugen. Fiberdugen giver også 
beskyttelse mod indflyvende insekter som kålfluer og kålsommerfugle. 

Gødskning
Den fastsatte kvælstofnorm for hvidkål er 260-285 kg N pr. ha afhængig af jordtype 
og vandings-mulighed. For tidlige kål anbefales anvendt ca. 200 kg N pr. ha, og ved 
produktion af små kålhoveder kan tilførslen af N også nedsættes i forhold til 
normen. Kvælstofgødningen bør deles ad 2-3 gange. Derudover tilføres ca. 40 kg 
fosfor, 200-250 kg kalium, 25-30 kg magnesium og 30-40 kg svovl. Staldgødning, 
især fast, kan udmærket anvendes.

Vanding
Hovedkål har et dybtgående rodnet og er oftest i stand til at undgå tørkestress 
under uvandede forhold. På lettere jorder vil vanding sikre et godt udbytte. Vanding 
er dog påkrævet til plantede kål for at sikre en god etablering. Tip-burn, der er en 
væsentlig kvalitetsfejl, forværres af utilstrækkelig vandforsyning i den periode, hvor 
hovederne dannes. Især frygtet er indre tip-burn, hvor et antal indre blade bliver 
nekrotiske, da hovederne tilsyneladende ser sunde ud, og fejlen kun kan opdages 
ved gennemskæring. 

Der bør føres vandingsregnskab for at få den største effekt af vandingen. 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 
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og rodukrudt kan læses i dyrkningsvejledningen 'Bekæmpelse af kvik og rodukrudt'. 

Ukrudtsbekæmpelse i kål sker hovedsageligt mekanisk. En velafprøvet strategi mod 
frøukrudt er brug af falsk såbed inden etablering efterfulgt af 3-4 striglinger med 8-
10 dages mellemrum og afsluttet med radrensninger.  

Falsk såbed
Falsk såbed: 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 
gennemføres 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 hvidkål. 

Strigling
Den første strigling kan med forsigtighed gennemføres allerede en uge efter 
udplantning. Striglingen er ikke effektiv, hvis ukrudtet er begyndt at udvikle 
løvblade, og den optimale effekt kan kun opnås, når det største ukrudt netop er 
fremspiret.

Godkendte midler
Følgende ukrudtsmidler er godkendt til brug i hvidkål. 

Radrensning
Når kålplanterne er blevet store nok, radrenses der efter behov, indtil kålene 
dækker jorden. Senere kan radrensningen foregå ved større hastighed, så der 
kastes jord ind i rækken og tildækker ukrudtet. Denne strategi er meget effektiv, 
blot timingen ikke forstyrres af perioder med regn. 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.

Sygdomme
  

Kålbrok
Kålbrok er en alvorlig skadegører i kålproduktionen som følge af nedsat rodfunktion. 
Bekæmpelse er af forebyggende karakter dels gennem et godt sædskifte uden 
korsblomstrede kulturafgrøder og ukrudt, dels ved at holde et højt reaktionstal og 
en god jordstruktur. Man skal være opmærksom på, at det høje reaktionstal kan 
være uforeneligt med dyrkning af f.eks. gulerødder og andre rodfrugter, hvorfor der 
bør laves en overordnet, fremadrettet strategi for sædskiftet. Et højt reak-tionstal i 
forhold til de anbefalede reaktionstal for den pågældende jordtype kan føre til 
problemer med optagelse af mikronæringsstoffer som mangan og bor, der må 
tilføres som bladsprøjtninger under kulturforløbet. 

Øvrige sygdomme
I marken kan der under fugtige forhold sidst på sæsonen opstå problemer med 
svampe, som angriber bladene på hovederne. Det drejer sig om gråskimmel, 
skulpesvamp (Alternaria), kåltørfor-rådnelse, kålskimmel og enkelte steder 
kålbladplet. En del af disse svampe kan opformeres på lager, hvor især gråskimmel 
er frygtet.  
Der findes sortsforskelle i relation til tolerance over for flere af disse sygdomme, 
hvorfor der bør tages mest muligt hensyn til dette ved valg af sort (se under 
Sorter). 

Godkendte midler
Følgende svampemidler er godkendt til brug i hvidkål. 
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Skadedyr
  

Den lille kålflue
Den lille kålflue er en væsentlig skadegører i kål. Kålfluen har 2-3 generationer, 
hvoraf 2. generation giver de største skader. Angrebstidspunkt og angrebsstyrke 
varierer fra år til år. Der er udviklet en temperatursumsmodel til forudsigelse af 
kålfluens æglægningsperioder. Modellen kan findes på www.planteinfo.dk under 
Afgrøder og Kål. 

Angreb af kålfluelarver kan resultere i stort udfald, da larvernes gnav i rod og 
rodhals hæmmer planternes evne til optagelse af vand og næring. 2. og evt. 3. 
generations larver kan endvidere give skader i form af gnav i selve hovedet.  
Forebyggelse af kålflueangreb kan ske ved at anvende frø, der er coatede med et af 
insektmidlerne chlorpyriphos (Gigant) eller fibronil (Mundial). Foranstaltningen er 
meget effektiv og giver et lavt forbrug af aktivstof pr. areal. 

Alternativt kan kålplanterne i de kritiske perioder dækkes med fiberdug eller 
insektnet, der er et næsten temperaturneutralt alternativ til fiberdug. 
Maskestørrelsen i insektnettet må være max. 1,6 mm for at beskytte mod kålfluen. 
Prisen på insektnet er ca. 35-50.000 kr. pr. ha, men holdbarheden skulle være op til 
7 år. Der må påregnes en del ekstra arbejdstimer til pålægning og aftagning af 
fiberdug eller insektnet. 

En forsinket udplantning af hvidkål til efter kålfluens 1. generation er en mulig 
foranstaltning, når det ikke drejer sig om produktion af tidlig hvidkål. 

Øvrige skadedyr
De væsentligste skadegørere i øvrigt er kåltrips, kålbladlus og larver af kålmøl, 
kålugle, samt stor og lille kålsommerfugl. 
Kåltrips forvolder især skade ved at suge på bladene i kålhovederne, hvilket giver 
vorteagtige dannelser, ofte et stykke inde i hovedet. Bekæmpelse kan ske med 
godkendt pyrethroid, men det optimale bekæmpelsestidspunktet er vanskeligt at 
fastlægge. I væksthus moniteres trips med blå limplader, men metoden er ikke 
dokumenteret på friland. Fangst af trips på de blå limplader kan give et fingerpeg 
om, at det er tid for en nærmere kontrol af kålhovederne. Det anbefales generelt at 
holde størst mulig afstand til arealer med raps. 

Kålbladlus kan ved angreb på små planter hæmme væksten. Udover de direkte 
skader er bladlu-senes tilstedeværelse et stort problem, da grønsager ikke må 
leveres med insekter på. I angrebne kålhoveder opstår ofte sekundært råd pga. 
bladlusenes sukkerholdige ekskrementer - honningdug. Der findes pt. ingen 
skadetærskler for bekæmpelse, men bekæmpelsen sættes tidligt ind, da angreb kan 
udvikles meget hurtigt. 

Det er nu muligt at få planter, der stammer fra frø, coatet med imidacloprid. Det ser 
ud til, at kunne afværge større angreb af kålbladlus og har tilsyneladende også en 
effekt over for bl.a. krusesygegalmyg.  

Godkendte midler
Følgende insektmidler er godkendt til brug i hvidkål. 

Vær opmærksom på behandlingsfristen for de anvendte midler. 

I www.middeldatabasen.dk er det muligt at finde informationer om alle 
bekæmpelsesmidler herunder links til etikettetekster og leverandørdokumenter. 

 

Sprøjteteknik
Kål er en vanskelig afgrøde at dække med sprøjtevæske, da bladene både er belagt 
med voks og bukker ind mod midten af planten. En sprøjtedemonstration viste 
blandt andet, at luftassistance og tilsætning af afspændingsmidlet Zipper gav 
spændende resultater. Man kan selv få et indtryk af spredebillede og dækning i 
afgrøden ved at sætte vandfølsomt papir ind forskellige steder i planterne. Læs 
mere i FarmTest Maskiner og planteavl nr. 87. 
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Høst og klargøring
Høstprocessen er relativt arbejdskrævende, idet hovederne skæres, afpudses og 
nedlægges i storkasser ved håndkraft. Ved levering direkte til friskvaremarked skal 
man være ekstra omhyggelig med afpudsningen, da kålene lægges direkte i den 
kasse, der kommer til at stå i forretningen. Kasserne er enten styropor, pap eller 
sammenklappelige plastkasser i ifco-konceptet. Der arbejdes typisk i skærehold på 
ca. 4-6 personer. 

Maskinel høstning har vundet en vis udbredelse i Danmark - også til lagervarer. 
Der kræves både en forsigtig håndtering ved høst og en grundig afpudsning ved 
indlagring af kålene, da stødpletter kan være indgangsvej for angreb af gråskimmel. 
Generelt opnås den bedste lagring ved at høste så tidligt som muligt, når den 
ønskede størrelse og kvalitet er nået. 

Opbevaring
De fleste større kålavlere har eget kølelager, hvor de kan opbevare kålen i flere 
måneder, i nogle tilfælde helt frem til august. Det er nødvendigt at kunne holde 
temperaturen på ÷0,5 - 0,5 °C samtidig med en høj luftfugtighed. Der lagres typisk 
i storkasser indeholdende 150-250 hoveder. Lagring i en godt ventileret lade er en 
mulighed, men kun for kortere perioder. Som forebyggelse mod sygdomme på lager 
er det nødvendigt med en grundig desinfektion af storkasser o. lign. 

Yderligere information
Yderligere information kan fås ved GartneriRådgivningens grønsagskonsulenter. 
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