
Det danske firma Vestergaard -
Frandsen A/S har udviklet et in-
sektnet, som helt eller delvis kan
erstatte sprøjtninger mod insek-
ter i grønsagskulturer. Nettet er
et polyethylennet imprægneret
med deltamethrin, som er aktiv-
stoffet i Decis. Nettet monteres
på pæle i en højde på 1,6 meter
og virker både som en fysisk
barriere, ved en repellerende
virkning og som et afdræbende
middel, når insekterne kommer i
kontakt med nettet. Nettet er
meget vindstærkt. 
Et af de store spørgsmål er, hvor
tæt nettet skal sættes op for at
have en tilstrækkelig god virk-
ning. I 2003 blev insektnettet
afprøvet som hegn i en stor
hvidkålsmark nær Vejen. Se
også artiklen i Frugt & Grønt nr.
10 2003.

Resultater indtil nu
Resultaterne fra 2003 viste, at
en netafstand på 50 til 100
meter gav en tilstrækkelig god
virkning. Det betyder, at et net
omkring marken og eventuelt et
net midt igennem marken vil
være tilstrækkeligt til de fleste
danske marker med grønsags-
kulturer. Der skal ikke stilles net
op på tværs af køreretningen.
Nettet kan stilles op før såning/
plantning, stå hele sæsonen og
placeres under hensyntagen til
vandings- og sprøjtespor.

Kålfluen
En tælling af kålfluens æg viste
en stor reduktion i æglægningen
indenfor hegnet sammenlignet
med i marken udenom. Hvor
nettet var behandlet med delta-
methrin, var der yderligere en
reduktion i æglægningen. 

Trips
Gule fangplader var sat op i stig-
ende afstand fra nettet: 8, 19, 28
og 44 meter. På fangpladerne
blev antallet af trips gjort op, og
antallet var stort! Resultatet af
tællingerne viste, at der blev fan-
get meget færre trips indenfor
det behandlede net end indenfor
det ubehandlede net. Der blev
ikke fanget flere trips 44 meter
fra nettet end 28 meter fra net-
tet, hvilket indikerer, at en
afstand på 100 meter mellem

nettene er tilstrækkelig. Med en
afstand på 100 meter mellem
nettene, bliver der højst 50 me-
ter afstand til nærmeste net.

Insektskader 
Når insektskaderne blev gjort op
ved høst, var der en tydelig bed-
re virkning af det behandlede net
end af det ubehandlede net (se

figur 1). Som ventet, var der
mindst skade, hvor avleren hav-
de sprøjtet fire gange, men der
blev opnået næsten den samme
virkning af det behandlede net.
Det ubehandlede net reducerede
insektskaderne til det halve i for-
hold til usprøjtet, et resultat som
kan have interesse for økologi-
ske avlere.

Insekthegn
- et lovende alternativ
Insekthegn
- et lovende alternativ

Forsøg med opsætning

af insektnet – henholds-

vis ubehandlet og im-

prægneret med insekt-

middel – som hegn

rundt om en hvidkåls-

mark har givet lovende

resultater. 
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TALRIGE REGISTRERINGER – I løbet af hele sommeren blev der foretaget
optællinger af kålfluens æg, og fangst og optælling af glimmerbøsser og
trips på gule og blå limplader.
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IMPONERENDE FORSØGSMARK – En
hvidkålsmark ved Vejen på 16 hektar blev
i 2003 brugt som forsøgsareal.



Ingen rester
af insektmiddel i kålene
For at undersøge om kålene
optog deltamethrin, blev der
lavet forsøg med at stille im-
prægneret net op meget tæt i
kålmarken. Det blev også simu-
leret, at et net var væltet. Analy-
ser af kålen viste, at der ikke fin-
des nogen rester i kålene.

Afprøvningen fortsætter
Afprøvningen fortsætter i
2004 både i kål og i andre af-
grøder.

Der vil blive forsøg med 
parceller indhegnet med ube-
handlet net og parceller ind-
hegnet med insekticidbe-
handlet net. Til sammenligning
vil der blive parceller som er
helt ubehandlede. I de helt
ubehandlede parceller vil et
eventuelt større insektangreb
resultere i mere arbejde med
afbladning af kålen og en
større  kassationsprocent, som
kan sammenlignes med til-
svarende i de indhegnede par-
celler.

1) Alm. behandlet kultur: Behandlet fire gange med insektmiddel: to gange primo juni og to gange primo juli.
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Figur 1. Opgørelse over insektskader i hvidkål ved høst henholdsvis den 7.
og 25. august 2003.
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