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Sammanfattning
I kålfält kan det förekomma ett flertal olika fjärilar, de som orsakar stora angrepp är
kålmal, rovfjäril och ibland kålfly. Vanliga gula klisterfällor kan användas för att på ett
enkelt sätt ta reda på vilka av vitvingefjärilarna dvs. kål, rov- och rapsfjäril som flyger i
fält. Kålmalen har normalt två generationer i Sverige, men kan få tre om vädret är bra. I
tropiska och subtropiska länder kan det finnas upp till 12 generationer. Resistens för
pyretroider mot kålmal förekommer bl. a på Nya Zealand. Bacillus thurengiensis
fungerar bra mot kålmal och fjärilslarver. Generellt är det svårt med prognossystem för
fjärilslarver då utvecklingstiden för larvstadier är beroende på vilken värdväxt de tar i
anspråk. Feromonfällor används i England och Skottland för att förutspå när den första
generationen av framförallt kålmal kan börja göra angrepp. Där sker idag bekämpning
när man ser de första fjärilarna i fält. Beslutstöd för att veta om man uppnått
tröskelvärde för bekämpning har utarbetats i Tyskland, men anses vara tidskrävande. I
Kanada har man en motsvarande metod för fältbesiktning så kallad crop scouting. Det
har dock varit svårt att få fram i hur stor utsträckning den används av odlarna. Att pröva
någon av metoderna för att beräkna tröskelvärde i Sverige som underlag för
bekämpningsbeslut verkar fullt möjlig. Industrin i Amerika har ”insektsscouter”
anställda för att göra fältbesiktningar som underlag för bekämpningsbehov.

Projektet har finansierats av Jordbruksverket.
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Bakgrund
I odling av kålväxter kan man varje år se att det flyger vita fjärilar i fält. Ganska ofta
kan man även se larver som gör mer eller mindre skada. Vitvingefjärilar är kål, rovoch rapsfjäril, de ser snarlika ut som fullbildade men gör olika stora angrepp på
grödan. Erfarenheter från södra och mellersta Sverige är att det årligen kan
förekomma kålmal (Plutella xylostella), kålfjäril (Pieris brassicae), rovfjäril (Pierisi rapae)
rapsfjäril (Pieris napi), kålfly (Mamestra Brassicae) samt vissa år även gammafly
(Autographa gamma), grönsaksfly (Laconabia oleracea), jordfly (Agrotis spp) eller kålmott
(Evergestis forficalis). Det är dock främst kålmal, rovfjäril och kålfly som normalt ställer
till stor skada, med framför allt kvalitetsproblem. Idag används det i Sverige ingen
prognos eller beslutstöd som underlag för behovet av bekämpning. Bekämpning med
både ekologiska och kemiska bekämpningsmedel sker när larverna är små, dvs. i ett
så tidigt stadium som möjligt för att få så god effekt som möjligt.

Kålmal, Plutella xylostella
Kålmalen orsakar angrepp av stor ekonomisk skada på kålväxter världen över.

Kålmalens biologi
Kålmal är en spinnmalsfjäril. Det är en liten vitgrå oansenlig fjäril som man ofta ser
med taklagda vingar när de sitter på grödan. Den förekommer över hela världen och
gör stor skada på kålväxter. I Sverige är den allmän. Kålmalen är en migrerande art,
den har stor förmåga att kunna flytta långa sträcker. Malen kan plötsligt dyka upp i
stort antal över en natt.

Bild 1. Kålmalen är endast 7–8 mm lång. Den ses ofta sittande på kålgrödan med
vingarna taklagda (Foto: Jordbruksverket)
Kålmalen övervintrar som puppa eller fullbildad. Det är dock fortfarande oklart om
den kan övervintra i Sverige. I England finns det en entomologgrupp som rapporterar
om när de första fångsterna av kålmalen sker. På Warwick Crop Center följer man
denna hemsida för att vara uppdaterad på när de första malarna flyger in i landet.
(III). Stora tidiga angreppen orsakas ofta av att det sker en migrerande inflygning
ifrån söder eller öster. Följande fanns att läsa i Svensk Frötidning 3/11- Ryska
kålmalar flög in som fripassagerare 2010 med varma östvindar och ställde till med
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förödelse i svensk vårraps. Honan lägger 100-200 ägg, enstaka eller i mindre
grupper om 2-3 stycken, främst nattetid på bladundersidan. Äggen kläcks efter en
vecka, larven är i början grågul med svart huvud för att allteftersom övergå till grön
med gult huvud. Beroende på temperaturen kan larvstadiet variera från 10 till 21
dagar. Kålmalen bildar efter sista larvstadiet en puppa i en lös kokong på de nedre
eller yttre bladen. Puppstadiet varar i 10 – 14 dagar och sedan kommer en ny liten
fjärilsmal som snabbt befruktas och börja lägga nya ägg. Livscykeln för kålmalen är
vid god väderlek ca 4 veckor. Vanligtvis har kålmalen två generationer men kan
varma somrar hinna med en ytterligare generation. Den första generationen finns i
södra Sverige i maj- juni och den andra i juli-aug. Antalet generationer av kålmal
kommer sannolikt öka i Sverige med rådande klimatförändring.
Temperatursimuleringar i England visar att ökande temperturer kommer att medföra
att antalet generationer blir fler (5). På södra halvklotet kan kålmalen ha ända upp
till 10-12 generationer per år. Det är högst troligt att generationerna går in i varandra.

Bild 2. Den fullvuxna larven är ca 10 mm, grön med gult huvud. Den kan skiljas åt
från andra fjärilslarver genom att den vrider sig kraftigt när man petar på den med en
penna eller liknande. Övriga fjärilslarver rör sig sakta när man rör dem. (Foto:
Jordbruksverket)

Skadebild
Det är kålmalens larver som gör skada. Efter att ägget kläckts kryper larven in i bladet
för att efter första hudömsningen krypa ut och äta på bladundersidan. De äter inte
rakt igenom utan lämnar en hinna så kallat - fönstergnag. De kan även vi starka
angrepp äta hela bladet och bara lämna de grova bladnerverna. Kålmalen angriper
alla plantstadier.

8

Bild 3. Fönstergnag efter kålmalen. Larven har nu förpuppat sig och hänger kvar i
den lösa kokongen. (Foto: Jordbruksverket)
Skadorna som uppstår kan vi kraftiga angrepp begränsa tillväxten och deformera
huvudena så att det blir mycket puts vid skörd. Larver som äter direkt på huvudena
eller tillväxtpunkten är allvarligare än de som äter på ytterbladen framför allt på
vitkål. Medelstora angrepp av larverna kan ge inkörsportar för svampar som
bomullsmögel och gråmögel och därmed orsaka sämre lagringduglighet på vitkål
m.fl.
Prognos och beslutstöd
Feromonfällor för kålmal är ett effektivt sätt att få reda på när angrepp kan ske (4, 11,
10). Feromonfällor för kålmal används i bl a i England och Skottland.
Feromonfällorna sätts ut i slutet av april/början av maj. I Skottland är det Scottisch
Agriculture College, SAC, som sätter ut fällor på olika platser. Man informerar digitalt
om resultatet samt informerar rådgivarna. Feromoner fungerar bäst som tidig
varning då det gäller fjärilslarver i kål (9). Feromonfällor för kålmal saluförs i Sverige
av Biobasiq Sverige AB. Vid samtal med Biobasiq framkom det att de hitintills inte
sålts några feromonfällor för kålmal i Sverige (D).
Kålmalen har olika utvecklingstid beroende på vilken värdväxt den tar i anspråk och
vilken temperatur som råder (6). En studie i Kanada på brysselkål har visat att vid en
bastempertur på 7,30C tar en generation 293 graddager. Graddagar är den
ackumulerade temperturen per dag över 7,3 grader (3).
Tabell 1. Daggrader för kålmalens utveckling på olika värdväxter
Värdväxt

DD (°C)

Vitkål
Brysselkål

283
293
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I Amerika föreslår de fältbesiktning varje vecka. Detta sker genom en så kallad 5 x 5
metod, vilket innebär att man går i ett zigzag mönster på hela fältet (ett W), och väljer
ut 5 platser på fältet. Vid varje plats undersöks 5 plantor (hela plantan och
bladundersidan). En av platserna skall vara utmed fältkanten. Med ett förstoringsglas
på minst 10x förstoring noteras observationer. Procentuellt tröskelvärde beräknas
genom att räkna antalet plantor av de 25 som har 1 eller fler larver och multiplicera
med 4. Se tröskelvärdet i tabell 2. Modellen används även för andra fjärilslarver i kål.
Tabell 2. Tröskelvärde för bekämpning av kålmal enligt Amerikansk modell (2, I)
Kålväxt

Procentandel (%) larver

Vitkål

20-30% före huvudbildning
10-15% efter att huvudet börjar bildas
Blomkål
20-30% före huvudbildning
och Broccoli 5-10% efter huvudbildning

Antalet larver per
planta
0,3
0,2-0,3

Att få fram tröskelvärdet efter denna modell är tidskrävande. I vårt arbete har vi inte
funnit att det i praktisk odling används någon motsvarande modell i England,
Skottland eller Holland. I Tyskland har en liknande modell tagits fram under 90-talet
(B). I den tyska modellen utgår man 10 provtagningspunkter och kontroll av 5
plantor vid varje plats. Denna modell har inte i någon större utsträckning används av
odlarna i Tyskland men skall under 2013 prövas av både ekologiska och
konventionella odlare (B). Den tyska modellen har testats i Sverige i ett
examensarbete (7). Vid denna tidpunkt var angreppen små vilket gjorde metoden
svår att utvärdera. Bekämpning sker i praktiken till stor del när de första larverna
upptäcks i fält (B, C).
Tabell 3. Tröskelvärde för bekämpning av fjärilslarver i kålväxter enligt tysk modell
Kålväxter utvecklingsstadium

Tröskelvärde i %

Upp till 8-bladstadiet

25 %

Från 9-bladstadiet till begynnande huvudbildning

50 %

Under huvudbildning

5%

Åtgärder, bekämpning
Det är generellt viktigt att bekämpa när larverna är små för både biologisk och
kemisk bekämpning (C).
Resistens mot bekämpningsmedel har utvecklats mot kålmal i länder där malen har
många generationer som i den tropiska och subtropiska delen av världen. Resistens
för Karate är funnen på New Zealand. (8). Att notera är att det förekommer resistens
på några av Bacillus-stammarna i den tropiska delen av världen (13). Det är viktigt att
alternera med olika aktiva substanser för att minska risken för resistens. Bakterien,
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Bacillus thuringiensis har används i över 40 år i världen. Mot fjärilslarver har
Bacillus en välkänd god effekt om man bekämpar när larverna är små.
I Tyskland har man under 2008 och 2009 utfört försök med nya selektiva
insekticider mot fjärilslarver i kål. Följande prövades Steward (indoxacarb), Alverde
(metaflumizone), Xentari (Bacillus t. ssp aizawai), SpinTor (spinosad) samt Coragen
(chlorantraniliprole). Samtliga fungerade relativt bra. Resultat i figur 1 och 2.

Figur 1 och 2 visar diagram över insekticideffekt mot fjärilslarver i kål i tyska försök.
Källa: Martin Hommes, JKI. Tyskland.
I ett integrerat växtskyddsprogram är det viktigt att rekommendera
bekämpningsstrategier som minskar risken för resistens (12). Chlorantraniliprole är
en ny aktiv substans för selektiv insektsbekämpning (Rynaxypyr® och Coragen®).
Den har i tyska försök fungerat mycket bra mot fjärilslarver i kål. Som ett led i
integrerat växtskydd ( IPM) är den idag godkänd i kålväxter i flera delstater i USA.
Det är viktigt att följa utveklingen av nya bekämpningsstrategier i omvärlden då vi
idag märker att växtskyddsföretagen ser att den norra zonen inte är någon stor
marknad. Här kan Minor use projekt få en stor betydelse. Minor use är ett LRF-drivet
projekt för att bredda tillgången på växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre
omfattning.
I England finns ett omfattande projekt, Sceptre, där man tittar på nya möjligheter för
bekämpning med nya aktiva substanser, biologiska medel mm (II).
Kålmalen har en mängd naturliga fiender såsom olika steklar och parasitära svampar
t ex Entomophthora-svampar. Naturlig parasitering av kålmalen kan förekomma i
hög grad.
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Vitvingefjärilar
Kålfjäril, rovfjäril och rapsfjäril tillhör familjen vitvingefjärilar.

Kålfjäril, Pieris brassicae
Biologi
Kålfjärilen tillhör familjen vitvingefjärilar. Kålfjärilen är den största bland de
vitvingefjärilar som flyger i kålfälten. Den har en vingbredd på ca 6 cm. Honan har
två tydliga svarta fläckar på framvingens översida samt de svarta vingkanterna som
sträcker sig till halva framvingen. Fjärilen flyger i två generationer; maj-juni och juliaugusti. Första generationen håller sig oftast på vilda korsblomstriga växter medan
den andra generationen är den största och söker sig till odlade kålväxter. De gula
äggen läggs på undersidan av bladen i grupper, se bild 5. Larven kläcks efter ca en
vecka. Larven är hårig och svartprickig med tre gula sträck utmed kroppen. Larven
lever först i grupp men sprider ut sig till angränsande plantor när de är halvstora.
Larvperioden kan vara i 4-5 veckor. Kålfjärilen övervintrar som puppor i skrymslen
på träd, buskar och hus mm.

Bild 4. Kålfjäril (Foto: Östgötaentomologerna)

Skadebild
Kålfjärilslarver ses ofta på enstaka plantor fläckvis i fält. Det kan sitta ett flertal larver
på varje planta men då de ofta är koncentrerade till enstaka fläckar gör de mindre
skada i ett stort fält och har då mycket litet bekämpningsbehov. Kålfjärilen äter
främst på de yttre bladen. Fjärilen kan något enstaka år vara i behov av bekämpning,
men oftast inte. Att få in kålfjäril i en hemträdgård kan dock ödelägga hela skörden.
De äter glupskt och efterlämnar ofta endast bladnerverna och spillning, se bild 6.
Kålfjäril har naturliga fiender i form av parasitsteklar vilka kan vara betydande. De
kan även angripas av parasiterande svampar under fuktigt väder. Från Skottland
finns det uppgifter om att över 80 % kan parasiteras (A).
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Bild 5. Ägg av kålfjäril i grupper på undersidan av blad. (Foto: Jordbruksverket)

Bild 6. Glupska kålfjärilslarver kan kaläta en planta och bara lämna kvar de grova
nerverna, man hittar ofta ett flertal på samma planta. (Foto: Christina Marmolin)

Rovfjäril, Pieris rapae
Biologi
Rovfjärilen är lite mindre än kålfjärilen, vingbredden är ca 50 mm. Flyger allmänt på
samma slags marker som kålfjärilen och vid samma tider. Den är lika allmän som
kålfjärilen och förväxlas lätt. Rovfjärilen har två generationer och den senare
generationen är den som orsakar störst skadeverkan på odlade kålväxter. Den
13

fullbildade rovfjärilen skiljs från kålfjärilen genom att den svarta skuggningen på
framvingen inte når lika långt ner på vingens sida. Larven skiljer sig från kålfjärilen
då den är mattgrön med sammetsfin behåring och gula smala linjer på rygg och sidor.
De gulvita äggen läggs ofta ett och ett.

Bild 7. Rovfjäril. (Foto: Östgötaentomologerna)

Skadebild
Då äggen läggs ett och ett sprids larverna över odlingen vilket gör att skadeverkan blir
stor. Larverna gör först hålgnag på plantan för att senare kaläta. De tar sig efter vart
ned i huvudet och fortsätter att äta.

Bild 8. Rovfjärilslarv med fin behåring och gula linjer på rygg och sida. (Foto:
Jordbruksverket)

Rapsfjäril, Pieris napi
Rapsfjärilen är den mindre med en vingbred runt 37-47 mm. Mycket vanlig på alla
blommande fält på sensommaren. Honan har två tydliga svarta fläckar på
framvingens översida förutom kantfläcken. Skiljs från de övriga vitfjärilarna på sina
mörkpudrade vingribbor. Flyger i två generationer, maj-juni och augusti-september.
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Rapsfjärilen föredrar vilda korsblomstriga växter framför odlade kålväxter. Larven
påminner om rovfjärilens men saknar den gula rygglinjen.

Bild 9. Rapsfjäril. (Foto: Östgötaentomologerna)

Figur 3. Livscykel för rapsfjäril Pieris napi (1).
Tabell 4 ger en sammanställning över de vanligaste kålfjärilarna i kålväxter.
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Tabell 4. Fjärilar på kålväxter
Fjäril

Antal
generation i
Södra Sverige

Kännetecken

Skadebild

Övrigt

Kålmal
Spinnmalsfjäril

1 gen maj-juni
2 gen juli-aug

Först fönstergnag
sedan håligheter i
bladet. Förpuppar
sig på bladen.

Stor skadegörare i
kålväxter
Kan migrera in tidigt
Kan få en 3:e generation

Rovfjäril
Vitvingefjäril

1 gen maj-juni vilda
växter
2 gen juli-aug
1 gen maj-juni vilda
växter
2 gen juli-aug vilda
växter
1 gen maj-juni vilda
växter
2 gen juli-aug
1 gen juni-juli

Liten fjäril
med taklagda
vingar, ägg
enstaka eller i
mindre grupp
Lägger sina
ägg ett och ett

Små hål som blir
stora, spår av gröna
exkrementklumpar
-”-

Stor skadegörare i
kålväxter

Rapsfjäril
Vitvingefjäril
Kålfjäril
Vitvingefjäril
Kålfly
Nattfly

Lägger sina
ägg ett och ett
Lägger ägg i
klump
Ägg i samling

Kaläter ytterbladen,
ofta på enstaka
plantor
Äter hål och kan
göra gångar in i
huvudet. Lämnar
bruna stora
exkrementklumpar

Angriper främst vilda
växter
Mindre skadegörare i
kålväxter
Mindre skadegörare i
kålväxter

Prognos och åtgärder för vitvingefjärilar
Vitvingefjärilarna är svåra att skilja åt som fullbildade fjärilar när man ser dem i fält.
Genom att sätta ut gula klisterfällor kan man se vilken fjäril man har i fält. De är
framför allt rovfjärilens andra generation som gör skada. Kålfjäril och rovfjäril kan
enstaka år göra skada. Prognosmetoden som används i Kanada för kålmal används
även för andra kålfjärilar. Biologisk och kemisk bekämpning i ett tidigt stadium är
viktigt för att få optimal effekt.
I USA använder man en produkt av kaolinlera -Surround WP som fungerar som ett
fysikaliskt insektsmedel mot de flesta insekter. Den fungerar som en fysisk barriär
genom att skapa en oattraktiv yta för äggläggning. Kaolinpartiklar irriterar insekterna
som försöker göra sig av med partiklarna. För kålmalen har man en minskad
överlevnad av larver då leran blockerar magen så att den inte kan äta. På kål- och
rovfjäril ser man ett motsvarande mönster av att de äter mindre men även att de
lägger mindre antal ägg. På kålrot har man sett effekt mot jordloppa och rapsbaggar
på plantor vid uppkomst. I Skottland har man testat Surround men försöken har inte
varit så lovande som man hade förutspått (A).

Kålfly, Mamestra brassicae
Kålflyet tillhör fjärilsfamiljen nattflyn. Nattflyna flyger i skymningen vilket gör att
man sällan ser dem. Fjärilen har en vingbredd på ca 4 cm, är gråbrun med svarta
teckningar se bild 10. Den övervintrar som puppa i marken för att kläckas i juni. Efter
kläckningen börjar de lägga ägg på bladundersidan. Äggen läggs i mindre grupper.
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Det tar ca 10 dagar för äggen att kläckas. Larven är till en början grön men blir allt
mörkare för att slutligen bli gråbrun. Larven lever i 4-5 veckor. Troligtvis har kålflyet
bara en generation.

Bild 10. Fullvuxen och puppa av kålfly. (Foto: Wikipedia)

Bild 11. Kålflylarv i närbild. (Foto: Jordbruksverket)

Skadebild
Den ljusskygga larven är aktiv och äter på nätterna På dagen gömmer den sig nere i
plantan. De första angreppen brukar komma juni/juli men man upptäcker ofta
angreppen senare. Det man först ser är att larverna har smutsat ned plantan med
stora bruna exkrementklumpar. Förutom bladgnag kan de göra gångar in i huvudet.
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Bild12. Kålhuvud som är angripet av kålfly som har ätit sig in i huvudet. (Foto:
Christina Marmolin)
Övriga nattflyn som kan angripa kålväxter
Grönsaksfly Lacanobia Oleracea.
Har en livscykel som påminner om kålflyets men är dock inte någon vanlig
skadegörare i odlade kålväxter.
Gammafly Autographa gamma
Gammaflyet flyger i fält både på dag och natt trots att det tillhör nattflyfamiljen.
Framvingen har ett silverfärgat gammatecken som är karaktäristiskt. De kan ge
liknande skador som kålflyet men uppträder inte varje år. Larven förflyttar sig på ett
mätarliknande sätt vilket inte de övriga flylarverna gör.
Jordfly Agrotis spp
Jordfly tillhör nattflyn och har en generation per år. Skadorna ses framför allt som
gnagskador på rötterna men larverna kan även gnaga på stjälken på småplantorna.
Jordflyets aktivitet följs i flera odlingsområden i södra Sverige genom att
Växtskyddscentralen på Alnarp sätter ut feromonfällor. Prognosen säljs av
GartneriRådgivningen A/S och beställs från sfn@vfl.dk. Besked om bekämpning
genom bevattning eller kemisk bekämpning ges till fällansvarig. Åtgärd kan bli
aktuell om det inte kommer regn eller om grödorna inte vattnas i rätt tid.

Kålmott, Evergestis forficalis
Kålmott tillhör fjärilsfamiljen mottfjärilar. En mindre fjäril med vingbredd på ca 25
mm. Den ljusgröna larven har grönbrunt huvud med smala vitaktiga linjer på
sidorna. På ryggen har den svarta prickar med hår. Den har två generationer per år
varav den andra generationen kan orsaka skador. Larven sitter ofta på
bladundersidan och äter.
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Bild 13 och 14. Larv och fullbildat kålmott ( Foto: Wikipedia)

Diskussion
I Sverige har vi under de senaste åren märkt av en ökning av angrepp av fjärilslarver i
kålväxter och det verkar vara främst kålmal och rovfjäril som gör den största skadan.
I Tyskland har man störst problem med kålmal (Plutella xylostella), kålfly
(Mamestra brassicae) samt rovfjäril (Pieris rapae) i kålväxter (B). I England är det
framför allt kålmal och rovfjäril som är de stora skadegörarna på kålväxter. Kålfly
finns men den är inget stort problem i England.
För att, vid behov, bekämpa fjärillarver i kål utifrån ekonomisk skada har det tagits
fram tröskelvärden i Tyskland och Amerika. Den tyska modellen testades i Sverige på
90-talet men gav inget utslag. Då vi de senaste åren haft ökande problem med
fjärilslarver i kålväxter vore det mycket intressant att på nytt testa någon av
metoderna i fält. Att även bevaka kålmalen med feromonfällor för att få en tidig
information om när de kommer till området/fältet är ett viktigt underlag för
bevakning.
Rent generellt är det svårt med prognossystem för fjärilar. I USA har man sk
”insektsscouter” som är anställda av framförallt industrin för att kontrollera
förekomst av skadegörare och rapportera som ett led i att få ett underlag för
bekämpningsbehov.
Handeln i England och Skottland börjar allt mer efterfråga någon form av
dokumentation där producenterna kan visa att man utgått från prognos eller
beslutstöd som underlag för bekämpning (A).
Att arbeta med integrerat växtskydd handlar till stor del om att ta ett helhetsgrepp
och tänka långsiktigt både ur miljö- och resistens perspektiv (C). I ett integrerat
växtskyddsprogram är det viktigt att kunna rekommendera bekämpningsstrategier
som minskar risken för resistens i framtiden.
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