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Indledning  
Formålet med undersøgelsen er at vurdere risikoen for opformering af kålbrok i efterafgrøder af olieræd-
dike i sædskifter med hyppig raps. Angrebet af kålbrok er både vurderet på planter af olieræddike og på 
eventuelle spildrapsplanter.  Spildraps kan opformere kålbrok og medfører et såkaldt ”falsk sædskifte”. 
 
Der er i oktober undersøgt 40 marker i hele landet, hvoraf vi har undersøgt de 10 marker på Sjælland. Der 
er udvalgt marker med relativ hyppig dyrkning af vinterraps.  
 
Resultater  
Der blev i 2017 udført en lignede undersøgelse, med fund af kålbrok i 18% af markerne med olieræddike, 
og med lave angrebsgrader (0,1% til 6% angrebne planter). Der var spildraps i 34% af markerne, og med 
meget varierende plantebestand. Der blev fundet kålbrok i 3 marker med spildraps.  
 
 

 
Figur 1. Oversigt over de 40 lokaliteter, som er med i undersøgelsen. Grøn lokalitet = ingen kålbrok fundet i olieræddike, rød 

lokalitet = kålbrok fundet i olieræddike. Kilde: SEGES. 
 

Lave angreb af kålbrok i olieræddike har ikke gjort det muligt at finde en sammenhæng mellem 
hyppigheden af rapsdyrkning og kålbrokangreb. 
 
Der er i de fleste marker med efterafgrøde fundet spildraps og i ca. halvdelen af disse rapsplan-
ter er der fundet kålbrok. 
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I tabel 1 er vist data fra jyske lokaliteter hvor der er fundet kålbrok i oliræddike, samt alle lokaliteter på 
Sjælland. Tabellen viser, at der har været stor variation i plantetæthed og udviklingstrin for både olieræd-
dike og spildraps.  
 
I 2018 blev der fundet kålbrok i olieræddike i 13% af markerne og alle marker var i Jylland, se figur 1. I 
lighed med 2017 var det også svage angrebsgrader (1% til 4% af planterne). Grundet de lave angreb af 
kålbrok i olieræddike har det ikke været muligt at finde en evt. sammenhæng mellem hyppigheden af 
rapsdyrkning og kålbrokangreb. 
 
Der er fundet spildraps i 80% af markerne, med stor variation i plantebestand (1 til 40 planter pr. m2), i 
45% af disse marker er der fundet spildraps med kålbrok (1% til 61% angrebne planter). Der blev heller 
ikke fundet en sammenhæng mellem hyppigheden af rapsdyrkning og kålbrokangreb i spildraps.   
 
Tabel 1. Fund at kålbrok i udvalgte marker med olieræddike og spildraps i efteråret 2018. 

Lokali-
tet 

År mellem 
raps 

Olieræddike /      
gulsennep 

Kålbrok (% planter) Planterbestand (m2) Vækststadie 
Olieræddike Spildraps Olieræddike Spildraps Olieræddike Spildraps 

Djurs-

land 

3,0 2016, 2018 2 30 30 0,1 65 39 

3,8 2018 1 2 5-20 0-20 33 30 

Sønder-
jylland 

4,5 2011, 2018 <1 6 25-45 5-10 65 30 

4,3 2009, 2014, 2018 4 61 27 0,5 15 16 

4,0 2009, 2018 1,5 37 21 1 15 16 

Sjæl-

land 

3,0 2018 0 4 35 0,2 17 15 
3,6 2018 0 1 25 0,2 16 17 

4,0 2016, 2017, 2018 0 61 25 0,5 53 17 

3,0 2018 0 0-70 8 4 16 15 
5,0 2018 0 0 45 0,5 69 15 

- 2015, 2018 0 3 50 5 13 16 

6,3 2018 0 - 40 0 14-55 - 
2,0 2012, 2015, 2018 0 0 55 7 52 14 

3,0 2018 0 0 40 1 52 15 

3,4 2010, 2015, 2018 0 0 55 2 60 15 

 
Perspektivering 
Kålbrok er en sygdom der breder sig og vi ser desværre flere og flere vinterrapsmarker der er angrebet. 
Vigtige parameter der er med til at påvirke udviklingen af kålbrok er: hyppig rapsdyrkning, efterafgrøder 
der kan opformere kålbrok og ”falsk sædskifte” hvor spildraps optræder i fx efterafgrøder. 
 
Det er vigtigt at følge udviklingen af kålbrok i både efterafgrøder og vinterraps. Tilpasse sædskiftet så der 
ikke dyrkes raps for hyppigt (5 fri år). Vi anbefaler at forsætte med oliræddike som efterafgrøde, da det 
ikke er årsagen til udbredelse af kålbrok i Danmark.  
 
Gulsennep som efterafgrøde ved vi er med til at opformer kålbrok kraftigt, og vi fraråder det i et sædskifte 
med vinterraps. I Tyskland har man set kraftig angreb af kålbrok i enkelte olieræddikesorter og de frarå-
der alle typer korsblomstrede efterafgrøder i et sædskifte med meget vinterraps.  
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