
Fra beskrevne knoporme-
angreb 1905-75 og fælde-
fangster af agerugler siden
1978 vides, at dette ska-
dedyr varierer utroligt i
forekomst. I 1976 blev fle-
re grønsagsavlere ruineret
af knopormeangreb, allere-
de i 1978 opfattede man-
ge problemet som løst på
grund af sjældne gnav. I
1983-84 betød 10-20 pro-
cent skadede gulerødder,
porrer med mere ny over-
raskelse, som medførte
stigende avlerdeltagelse i
varslingen. Angreb og
interesse faldt frem til et
‘angrebs-vink’ i 1990. Der-
for blev alvorlige risici i
1992, 93 og 95 opfanget
uden problemer. Fra 1996
har vejret gentagne gange
begrænset ageruglerne,
og avlernes opmærksom-
hed synes endnu mindre

end frem mod 1990. Dog
er risikoen for knoporme-
angreb absolut ikke pist-
væk!

Et dyr med potentiale
Årsagen til pludselige stig-
ninger i knopormeangreb
ligger i biologien og ‘usyn-
ligheden’. Agerugler flyver
om natten, delvis upåvirket
af ret barsk vejr. Hver hun

lægger i gennemsnit 400
æg på jord og planter
uden hensyn til planteart,
idet larverne kan leve på
meget forskelligt. I løbet af
seks larvestadier frem til
de fire centimeter store,
meget skadende knop-
orme, dør mellem 10 og
99,95 procent! Blot ét
ageruglepar (2 larver efter
overvintring) på 50 m2 kan

blive til seks store larver
per m2 ved høst og der-
med 6-7 procent tab.
Omvendt kan 20 store lar-
ver per m2 (20-25 procent
skade) reduceres til kun 2
(under bekæmpelses-
tærskel) i næste sæson.
Disse tal forudsætter, at
der ikke flyver nye agerug-
ler til, men det sker let til
tørre markdele. Derfor kan
selv en minimal markbe-
stand som i 2002 slet ikke
udelukke risiko for tab i
2003.

Vejret betyder liv eller død
Mens store knoporme er
meget robuste, er de små
særdeles følsomme. Nøg-
lefaktorerne er fugtighed
og temperatur i jordover-
fladen afhængig af regn og
sol. De helt små (2-5 milli-
meter) knoporme gemmer
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Knoporme er skade-

dyr, som i perioder

synes at forsvinde.

Så falder opmærk-

somheden, og ved

pludselig opformering

kan resultatet blive

hullede, usælgelige

rodafgrøder. Somrene

2000–2003 har

bragt antallet af

agerugler i bund,

men varslingsbehovet

er ikke forsvundet.
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KRAFTIG TILVÆKST – Fra den nyklækkede knoporm (til ven-
stre) skal der ske en vægtforøgelse på 3.000 til 5.000 gange til
den store – og det er afgrøden, der er leverandør.

Grønsager
med eller uden knoporme

AGERUGLER – Hanagerugle (til venstre) med udvidede følehorn og hunagerugle.



sig i de øverste 3-4 millimeter tør
jord. I døgnets lyse del kommer
de op og æder af blade 2-3 gan-
ge; men er jorden fugtig, bliver
de oppe, æder meget mindre,
og mindst 25 procent dør. I halv-
koldt sommervejr stiger dødelig-
heden markant, og fugtige og
kølige forhold under de to første
larvestadier medfører meget høj
dødelighed. Omvendt betyder
varmt vejr – cirka tre ugers tørt
vejr fra cirka to dage inden frem-
komst fra æg – maksimal overle-
velse i knopormenes mest kriti-
ske fase. Det medfører risiko for
tab på 10 procent og opefter.

Parringssucces og timing skal
kendes
Knoporme er resultat af par-
ringssucces, der kan aflæses
som fangst af ageruglehanner i
feromonfælder med hunduft.
Fangsterne afslører hvor og
hvornår, og efterfølgende kan
den kritiske periode for små lar-

ver beregnes ud fra fangsttids-
punktet og daglige temperatur-
målinger. Ved også at inddrage
lokale nedbørsmålinger kan den
målte parringssucces reguleres
op (god overlevelse) eller ned
(dødelighed), og råd for eller
imod behandling kan gives sam-
men med den timing (tidsfast-
sættelse), der er helt afgørende
for god bekæmpelse både hos
økologiske og konventionelle
avlere. Nogle år falder det hele
temmelig ens ud, men i andre
tilfælde varierer både fangst og
overlevelse af larver kraftigt
indenfor 1-5 kilometre. Derfor
kræver ordentlig beregning af
risiko oftest lokale fangst- og
vejroplysninger.

God forsikring
20 års erfaringer viser, at grøn-
sagsavlerens bedste forsikring
mod angreb af knoporme er
varsling ud fra hans egne regel-
mæssige fangster af agerugler

og målinger af temperatur og
nedbør. Mange ‘vel-timede’ van-
dinger og sprøjtninger mod
knoporme har givet under en
halv procent skadeniveau mod
2,5–50 procent skadede rødder i

ubehandlede arealer. Endnu flere
behandlinger har kunnet udela-
des med stor sikkerhed i behold.
Med de gode resultater forledes
en del til blot at regne med bre-
de oplysninger baseret på
andres fælder længere væk, en
fremgangsmåde der bliver mere
og mere usikker med faldende
antal fangststeder: 38 i 2002
mod 71 i 1995. Oveni vokser
forekomsten af ufuldstændige
indberetninger, som undermine-
rer varslingen hos selve indeha-
veren af de relevante fælder. En
form for selvmål! 
Med den lave pris for deltagelse
tjener Dansk Landbrugsrådgiv-
ning ikke ekstra på flere fælder.
Forskningsmæssigt er der heller
ikke mere at komme efter. Det er
den enkelte avler, der må over-
veje, hvilken risiko for hullede
grønsager, det er værd at løbe.
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LOKKEHUN – Den orange, kunstige lokkehun ser lidt kedelig ud, men effekten fejler ikke noget: Hannen i luften har
allerede foldet parringsorganet ud (fortykkelsen på bagkropsspidsen).

SKADER – At opdage dette er brandærgerligt og temmelig dyrt.

OP OVER – Så er det lige ved at brænde på i en tør gulerodsmark.


