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Indledning  
Forekomsten af hvedegalmyg følges via feromonfælder i ca. 65 vinterhvedemarker i hele landet. Fero-
monfælderne bliver sat op i markerne senest i vækststadium 37 (fanebladet synligt). Hvedegalmyggen 
kan forårsage skade på hveden til begyndende blomstring (svulmning af fanebladets bladskede til begyn-
dende blomstring). Tidlige angreb er mest tabsvoldende. 

Galmyggene har de bedste betingelser for at komme op af jorden, hvis jorden er fugtig op til skridningen. 
De har de bedste betingelser for æglægning i hveden, hvis det er vindstille og lunt vejr ("grill-vejr") om-
kring skridning. Aktiviteten er størst om aftenen, hvor lysstyrken falder. 

Af de pt. dyrkede sorter er kun Sheriff og Kalmar resistente mod hvedegalmyg, og bekæmpelse er ikke ak-
tuel i disse sorter. Følgende nye sorter er også resistente: LG Skyscraper, KWS Firefly og RGT Universe. 

Resultater  
Tabel 1. Oversigt over udvalgte lokaliteters fangst af hvedegalmyg ved hvedens blomstring 2019.  

Lokalitet Antal år med 
hvede 

Max. antal hvedegal-
myg pr. fælde pr. dag 

Dato i juni  

17 16 15 14 13 12 11 10 

Fuglebjerg,  
Torp 

2 181,7 1272       1246 

Gedser,  
Benchmark 

2 75 21   150   300  

Halsted,  
Herreford 

2 82,5 330    50  160  

Holeby, 
Torp 

3 200 800    150  700  

Hyllinge*, 
Benchmark 

1 84 214      140  

Nørreballe, 
Torp 

2 47,5 62    95  165  

Rønnede, 
Hereford 

4 64,5       258  

Tybjerg, 
Benchmark 

3 25,8  129     43  

Boelslunde 
Torp 

2 7,1       50  

Tølløse, 
Benchmark 

3 38,3 52    42   135 

* På lokaliteten Hyllinge er der foretaget bekæmpelse på arealet med optælling den 13. juni.  

Der er mange hvedegalmyg flere steder. På 2 ud af 10 lokaliteter på Sjælland og Sydhavsøerne 
er bekæmpelsestærsklen på 120 galmyg pr. fælde pr. dag overskredet. 
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Af tabel 1 ses det, at der var mange hvedegalmyg i luften lige inden hvedens blomstring og vejret var også 
godt inden blomstring, så bekæmpelse var nødvendigt enkelte steder. Bekæmpelsestærsklen var over-
skredet to af de 10 steder hvor der har stået fælder i registreringsnettet. 
 
 

 
 
 
Perspektivering 

Fra England angives en bekæmpelsestærskel på 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag, såfremt hveden sam-
tidig er på et modtageligt stadie. Ved fangst af over 30 hvedegalmyg pr. dag er der også en risiko, men det 
er usikkert, om bekæmpelse er rentabel. 
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