
 

 

Sjekk for skader av larver på røttene i frø-
enga, kanskje er det ikke tørke som har 
fått enga til å visne! 
 

Store skader av larver i frøeng 

Denne uken ble det klart at noen timoteifrøenger på lett jord, hvor enga var visnet ned, var skadd av lar-
ver på røttene og ikke tørke. Ved nøyere undersøkelser i andre enger fant en de samme larvene i frisk 
eng på tyngre jord også. 
 
De som har eng som ser ut til å være tørkeskadd, med felter hvor plantene er helt døde, bør sjekk om 
skaden skyldes insektlarver. Angrep er like sannsynelig i eng til fôr som eng til frø, høstkorn kan kanskje 
også skades. 
 
Vi tror skaden her skyldes larven av en løvsnutebille (Phyllobius spp), men dette er vi ikke sikre på. I 
Dansk litteratur er det nevnt på arten Phyllobius argentatus som skadegjører i frøeng. Om det er denne 
eller en annen art av løvsnutebille, eller en helt annen art skal sjekkes nærmere. Vi ser at det er både litt 
store grå larver og noen mindre hvite, om forskjellen skyldes utviklingsstadiet eller disse er forskjellige 
arter vet vi ikke. Kanskje kan det da være både løvsnutebille og stengelfly eller andre arter som "Varia-
belt stengelfly" (Amphipoea fucosa) eller gressmøll (på dansk) (slekten Crambus). 
 
Løvsnutebille skal forpuppes i løpet av høsten og vil derfor ikke fortsette angrepet i enga neste vår. Hva 
vi kan forvente av nye angrep seinere i sesongen vet vi ikke. Dersom det er andre arter som har gjort 
skaden er det mulig forpupping skjer neste år og at skaden derfor kan fortsette til våren. 
Vi tror arealer med store angrep bør pløyes for å forstyrre larvene slik at de ikke klarer å nå puppesta-
diet.  

Eng med skader av larver 
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Larver og gnagskader på løken på timoteiplantene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larver i jorda 

Nærbilde av en av de store larvene. 

Silja Valand Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 900 89 399 
John Ingar Øverland Norsk Landbruksrådgiving Viken 958 80 143 
Trond Gunnarstorp Norsk Landbruksrådgiving Øst 481 63 082 
Astrid Gissinger Norsk Landbruksrådgiving Agder 917 63 115 
Harald Solberg Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 957 69 860 

 


