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er behandlet mod dem i måske op til 

stand til at regenerere ret hurtigt efter en 

-

hvor akkumulering af sucrose er på sit 

-

-

omtrent det samme eller lidt mindre.
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hold af larver i år.
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Her i landet er der en fast population af 

-

-
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Af forsøgsleder 
Anne Lisbet Hansen 

ser vi ofte en invasion af uglelarver i 

roemarkerne.
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Foto 2. Gammauglelarverne er ikke 

svære at få øje på, og ellers kan man 

tydeligt se deres mørke ekskrementer på 

bladene.

Foto 3. Når larven er færdigudviklet forpupper den sig i et silketrådsspind dannet i en 

bladfold.

Foto 1. Gammauglens larve er lysegrøn, 

og den har en karakteristisk gangart.
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lag fra vikingetiden med ekstremt mange 

pupper af gammaugler – man antager at 

-

-

andre sommerfugle kun tre par gang-

karakteristisk ved en sammenfoldning og 

ligne målerlarver.

til mere alvorlige skader over kort tid. 

bladgnav giver huller i bladene.

toppen står tilbage med kun et skelet 

tid eventuelt blive angrebet af naturlig 

voksne gammaugle ud af puppen efter 

migrerer de mod nord. Gammauglen kan 

luft går de på vingerne og lader sig trans-

Der forekommer én måske to generatio-

ner i vores egne.

-

-

de andre uglelaver huller i roelegemet. 

Foto 4. Den voksne gammaugle har 

en hvid aftegning på hver forvinge, 

der minder om det græske bogstav 

gamma. Den tilhører overfamilien af 

natsommerfugle, der kendetegnes ved at 

have høreorganer i forkroppen, således 

at de kan slippe væk fra deres fjender for 

Foto 5. I nogle år ses kraftige angreb 

af gammauglelarver. Fotoet er fra 

Møn den 22. juli 2013. Også 1996 

var gammaugle-år, hvor der på Syd- 

og Østsjælland var op til 75 procent 

plante.
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Grimme
- et andet ord for kvalitet!
Grimme
- et andet ord for kvalitet!

. Laveste marktryk.
Mest skånsomme . AdBlue motor. Laveste dieselforbrug per ha.

. Oppelhjul.
AdBlue motor. 22 ton tank. CCI 200 terminal

. 40 km/h 

. Oppelhjul.
AdBlue motor. 33 ton tank. CCI 200 terminal

Gå ikke glip af verdens bredeste 
program indenfor roeoptagere. 
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