
Det dyrkede areal med
økologisk blomkål, broc-
coli og kinakål i Danmark
er på henholdsvis 33, 6 og
39 hektar (Danmarks Stati-
stik, 2001). I denne be-
skedne produktion er der
ikke meget, der dyrkes om
sommeren på grund af
vanskeligheder med ska-
dedyr som kålflue og kål-
sommerfugle. Generelt er
der et ønske om levering
hele året og også en større
variation i udbuddet af
økologiske grønsager.
Udvikling og optimering af
teknik med netdækning kan
være en vej til at opnå en
større mængde af ’vanskeli-
ge’ økologiske grønsager,
selv i sommerperioden. I
betragtning af at der bliver
færre og færre kemiske mid-
ler til bekæmpelse af skade-
dyr i konventionel dyrkning,
vil netdækning også være
aktuelt her. Der er i de sene-
re år kommet en del nye
materialer og specielt tynde
fiberduge, og det er derfor
relevant at afprøve dem.

Danmarks JordbrugsForsk-
ning i Årslev har i 2001 og
2002 haft et projekt med
net- og fiberdugsdækning
mod skadedyr i blomkål.
Resultaterne af, hvordan
de forskellige dækkemate-
rialer påvirker udvikling og
kvalitet, bringes her.
Resultater af forsøg med
varmetolerante sorter brin-
ges i et senere nummer af
Frugt & Grønt.

Temperatur og blomkål
Dækning af afgrøder påvir-
ker temperaturen, og det
kan give anledning til særli-
ge problemer i blomkål.
Man skal huske på, at

blomkålshovedet er forsta-
diet til en blomsterstand.
For at skifte til blomster-
dannelse skal planten have
en periode med ikke alt for
høj temperatur. Blomster-
dannelsen går hurtigst om-
kring 15-16°C i de sorter,
vi normalt dyrker. Når tem-
peraturen i en periode er
over cirka 22-25°C, dan-
nes der kun blade, og
høsten kan derfor blive
meget forsinket. Ved perio-
der med ekstreme tempe-
raturer – både høje og lave
– kan der også udvikles

mange kvalitetsfejl. Hove-
derne kan blive gennem-
groede med blade, eller
der kan dannes en overfla-
de af enten småblade
(frønnet) eller blomsterkn-
opper (mosset). Høj tem-
peratur kan også give løse
hoveder med uregelmæs-
sig opbygning, eller der
kan udvikles ’hul stok’ på
grund af for hurtig vækst. 

Dækkematerialer
Dækkematerialet skal ligge
på i næsten hele vækstfor-
løbet og kan hæve tempe-
raturen meget i sommer-
perioden og giver større
variationer i døgntempera-
turen. I tidlige hold kan
dækning med fiberdug og
hævet temperatur være en
fordel for planteudviklin-
gen, men i sommerhold
kan det skade planteudvik-
lingen og kvaliteten.
Et alternativ til fiberdug er
vævede insektnet, som

70 NR. 2 2003

Net- eller fiberdugs-

dækning kan forhin-

dre angreb af vigtige

skadedyr i kål, men i

sommerhold kan

dækning give proble-

mer med planteudvik-

ling og kvalitet. DJF

Årslev har undersøgt

virkningen af forskel-

lige dækkematerialer

på udvikling og kvali-

tet af blomkål.

Tekst og foto:
Kai Grevsen

DJF, Forskningscenter
Årslev

Kvalitet af blomkål
ved dækning mod skadedyr

I. Dækkematerialer

Sivatex fiberdug har på grund af materialets
særlige udformning givet den højeste tempera-
turforøgelse i de afprøvede fiberduge, selvom
det stadigvæk kun vejer 17 gram per m2. Det
duer ikke til blomkål om sommeren, men kunne
udnyttes, når afgrøderne dækkes for at være
ekstra tidlige i foråret og måske også overvin-
tring af afgrøder.

FORSØGSMARKEN - Forsøg med
net- og fiberdugsdækning ved DJF,
Årslev i 2002.



ikke giver den samme tempera-
turstigning, men de har andre
ulemper, som meget højere vægt
ved håndtering. Den større mas-
kestørrelse giver måske proble-
mer med andre skadedyr som
trips, bladlus og snudebiller, når
deres naturlige fjender holdes
ude. Grunden til overhovedet at
prøve med fiberdug er, at det er
meget billigere end insektnet, og
at der er kommet nye materialer,
der siges ikke at give de høje
temperaturstigninger. Fiberdug
koster kun en sjettedel af, hvad
insektnet koster. Dækning med
insektnet løber ved indkøb op i
60.000 kroner per hektar, men til
gengæld siges de at kunne hol-
de i 5-10 år.

Andre problemer med dækning
Ukrudt bliver tit et problem under
dække, og tidspunktet for, hvor-
når nettene skal tages af for at
radrense, bør styres ud fra regi-
streringer af skadedyrsforekom-
sten. Svampesygdomme kan bli-
ve mere alvorlige på grund af
højere fugtighed under dækkema-
terialet, og der bør måske anven-
des specielt resistente sorter.

Forsøg i 2001 og 2002
I et højsommerhold af blomkål
har vi afprøvet virkningen af 6
forskellige insektnet og fiberduge
på to forskellige sorter af blom-
kål. De seks dækkematerialer,
der blev sammenlignet med en
kontrol uden dække, kan ses i
tabel 1. Dækkematerialerne blev
testet i to blomkålsorter: Nautilus
(Clause/Garta) og Fargo
(Bejo/Dæhnfeldt). Nautilus blev
valgt som målesort i alle forsøg-
ene, og Fargo blev valgt som
indikatorsort, fordi den ved af-
prøvninger i udlandet har vist pro-
blemer med kvaliteten ved for høje
temperaturer. Mikroklimaet under
dække (temperatur og fugtighed)

blev registreret løbende med
dataloggere. Der blev i hele kul-
turperioden taget planteprøver
under nettene og i kontrolparcel-
ler for at følge planteudvikling, og
til sidst blev hovedernes kvalitet
ved høst bedømt.
Planterne blev desuden bedømt
for sygdomsangreb og for insekt-
angreb såsom bladlus og sommer-
fuglelarver.
Forsøgene blev begge år plantet
og dækket den 19.-20. juni. I alle
forsøg blev insektnet og fiberdug
fjernet én gang i sæsonen for at
foretage ukrudtsbekæmpelse ved
radrensning eller håndlugning.
Både i 2001 og 2002 var der
problemer med fugle, og en del

af de tynde fiberduge måtte skif-
tes straks efter start af forsøgene
på grund af fugleskader. Insekt-
nettene er til gengæld så stærke,
at fugle og andet vildt normalt
ikke kan skade dem. Afhængig
af dækkemateriale var der meget
store forskelle i planteudvikling
og kvalitet. 
Det var især forskel på tidspunkt
for hoveddannelse og dermed
høsttidspunkt og tendens til
frønnede hoveder. 

Temperatur under
dækkematerialer
Sommeren 2001 var varm med
temperaturer op i nærheden af
30°C, og 2002 var endnu var-
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Figur 1. Temperatur under de forskellige dækkematerialer den 10. juli 2002
De enkelte kurver er vist i samme rækkefølge ovenfra og ned, som de er opført i boksen med nettyper – Sivatex varmest og Kontrol ‘koldest’.

Fiberduge Lutrasil 17 g/m2 Garta
Sivatex 17 g/m2 Schachtrupp Hamburg/ PL Frø
Covertan Pro Insect 12 g/m2 Dæhnfeldt
Agryl P101) (Armeret 10 g/ m2 fiberdug) Rijk Zwaan

Insektnet Rantai 56 g/m2 (Mesh2): 1.6 x 1.6 mm) Schachtrupp Hamburg / PL Frø
Bionet 62 g/m2 (Mesh2): 1.4 x 1.2 mm) Tegum, Zürich/ Nu også Garta

1) Agryl P10 er kun afprøvet i 2002. Det er et nyt tyndt, men stærkt materiale som består af 10 grams fiberdug
armeret med et net af nylontråde. Agryl P10 er skønnet til at koste cirka halvdelen af, hvad insektnet koster.

2) Mesh = maskevidde

Tabel 1. De seks forskellige dækkematerialer i forsøget 2001-2002.
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mere i slutningen af juli og det
meste af august. Figur 1 viser,
hvor store udsving i temperatur
de forskellige materialer kan give
på en varm sommerdag. Tempe-
raturen under dækkematerialer-
ne blev målt i 20 cm’s højde, cir-
ka hvor blomkålplantens hjerte-
skud befinder sig. Senere på
sommeren, med store planter,
der dækker jorden, var tempera-
turudsvingene om dagen min-
dre, fordi bladmassen i afgrøden
fordamper vand, og derved
sænker temperaturen.

Planteudvikling og høsttid
Figur 2 viser udviklingen af ho-
veddiameter i Fargo fra udplant-
ning til høst. Det varmere klima
under fiberdugene (Sivatex,
Lutrasil, Covertan Pro Insect og
Agryl P10) har givet en forsinket
udvikling af hovedet i forhold til
kontrol uden net og med insekt-
nettene (Rantai og Bionet).
Udviklingen følger stort set sam-
me mønster som temperaturfor-
højelsen (figur 1). De Covertan
Pro Insect- eller Agryl P10 dæk-
kede blomkål er således blevet
cirka en uge senere høstklare,
medens Lutrasil og Sivatex var

cirka 2 til 3 uger senere. Nautilus
var ikke så følsom for høj tempe-
ratur som Fargo, og forsinkelsen
ved dækning med fiberdug i
relation til kontrol uden dække
var på 5 til 10 dage.

Kvalitet af hoveder
Figur 3 viser kvaliteten af de
høstede hoveder med hensyn til
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Figur 2. Udvikling i hoveddiameter som følge af dækning med forskellige
materialer i Fargo i 2001 og 2002
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FRØNNET BLOMKÅL – Frønnet
blomkål er en kvalitetsfejl, der skyl-
des høj temperatur lige efter hoved-
dannelse.

REGISTRERINGER – Under alle dækkematerialer blev der løbende målt temperatur og fugtighed. 



frønnede. Også her var der en
tydelig forskel på hvilke dække-
materialer, der blev anvendt. De
to sorter reagerede også meget
forskelligt, og Fargo beviste til
fulde at være følsom overfor høj
temperatur.
Det varme vejr gav anledning til,
at selv Fargo uden dække i kon-
trolparcellerne blev meget frøn-
nede, medens Nautilus ikke fik
denne kvalitetsfejl. Begge år var
der var ikke statistisk sikker for-
skel på kontrol uden dække og
insektnettene (Rantai og Bionet)
med hensyn til frønnede hove-
der. Lutrasil og Sivatex gav
meget høje andele med frønne-
de hoveder, og Covertan Pro
Insect og Agryl P10 lå et sted
imellem i Nautilus. I Fargo blev
der i 2002 udviklet endnu mere
deforme hoveder end frønnet,
når der var dækket med fiber-
dug.
Der var flere hoveder med hul
stok under insektnettene og i
kontrol end under de fiberdugs-
dækkede, og Sivatex gav det
laveste antal med hul stok. Dette
passer med, at hul stok opstår,
når blomkål gror for hurtigt, for
under Sivatex var udvikling af
hovedet netop langsom. Nautilus
havde flere hoveder med hul
stok end Fargo. Der var flere
planter med syge blade og også
direkte rådne hoveder under
fiberdugene end under insektnet
og kontrol.

Ingen af forsøgene i de to år
havde stærke angreb af kål-
fluer, så det har ikke har været
muligt at bedømme forskelle i
kålflueangreb.

Konklusion efter 2 års forsøg
med dækkematerialer
Fiberdug (17 gram) har i højsom-
meren givet en så kraftig tempe-
raturforøgelse i forhold insektnet
og udækket, at udviklingen af
blomkålshovedet er blevet for-
sinket (5-10 dage i Nautilus og
15-20 dage i Fargo). Sivatex
giver den højeste tempera-
turstigning med i gennemsnit cir-
ka +2°C set over hele dyrknings-
perioden, og Lutrasil giver cirka
+1°C. Den høje temperatur
under fiberdug har givet store
problemer med kvaliteten, især
med frønnede og deforme hove-
der. Tynd fiberdug som Covertan
Pro Insect (12 gram) giver en
mindre temperaturforøgelse (cir-
ka +0,5°C i gennemsnit) og også
en mindre forsinkelse, men alli-
gevel kvalitetsproblemer ved
høst. Den tynde Covertan fiber-
dug er samtidig meget sart med
hensyn til håndtering. Agryl P10
(10 gram) med armering af
nylontråde er stærk, men giver
samme problemer med tempe-
raturforøgelse og kvalitet af
blomkål som Covertan Pro In-
sect. Insektnettene Rantai og
Bionet giver næsten ikke nogen
temperaturforøgelse (cirka

+0,1°C i gennemsnit over dyrk-
ningsperioden), og heller ikke fle-
re kvalitetsproblemer end udæk-
ket. En yderligere fordel ved ins-
ektnettene er, at de ikke giver
nogen vindslag. Selv i kraftig
vind ligger insektnet stille på afg-
røden på grund af den store luft-
gennemgang. Insektnet beskyt-
ter desuden også mod fugle og
vildt. Ulempen ved insektnettene
er, at de er cirka 6 gange så dyre
som fiberdug. Derfor: Til blomkål
i den varme sommerperiode er
det nødvendigt at bruge insekt-
net i stedet for fiberdug for at

beskytte mod skadedyr. Selv
tynd fiberdug giver for høj tem-
peraturstigning og fugtighed,
som igen giver problemer med
forsinket hoveddannelse, frønne-
de hoveder og sygdomsangreb.

Afprøvning af net i 2003
I 2003 vil vi gerne teste nogen af
insektnettene i praksis sammen
med både økologiske og kon-
ventionelle avlere. Foruden kvali-
tet af det høstede produkt vil vi
registrere arbejdsforbrug og erfa-
ringer med, hvor let/svært nette-
ne er at håndtere i praksis.
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Figur 3. Frønnede hoveder ved høst som følge af dækning med forskellige materialer. I 2001 er det klasse II blomkål på grund af  frønnet, og i 2002 er de
ligefrem frasorteret på grund af frønnet.

DEFORME HOVEDER – Deforme hoveder i Fargo på grund af meget varme
under fiberdug. 
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