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Engrapgræsgalmyg 
FrøavlsINFO nr. 6, 2019 
 

 Tjek for engrapgræsgalmyg 

 Sæt fangbakker ud nu 

 Mange birkepollen = galmyggen flyver 

Det er tid til at holde øje med engrapgræs-
galmyggens flyvning. En tommelfingerregel siger, 
at galmyggen flyver, når der er mange 
birkepollen i luften, og det er der nu.  
Figuren nedenfor viser en risikovurdering baseret 
på graddage. Kurverne siger noget om 

flyvetidspunkt men ikke noget om forventet 
angrebsstyrke. Den blå kurve er 2019, der starter 
tidligt, helt modsat af 2018, grøn kurve, hvor det 
tidlige forår var koldt. I uge 17 er 
temperatursummen den  samme i de to år. Klik 
på billedet og indtast dit eget postnummer, for 
at se den forventede flyvekurve for din lokalitet: 

 

Engrapgræsgalmyggen lægger æg i frøstænglen. 
Larvernes gnav i frøstænglen vil senere medføre 
udbyttetab pga. golde/dårligt udviklede frø. 

Risikoen for mange galmyg er størst i områder, 
hvor der år efter år dyrkes engrapgræs, så her 
bør man have særlig opmærksomhed på denne 
skadevolder. Ældre marker er mere udsatte end 
1. års marker.  
 
Hvide fangbakker placeret i engrapgræsmarken 
er en stor hjælp til at følge flyvningen lokalt. 
En behandling med 0,15-0,2 l/ha Karate 2,5 WG 
kan beskytte engrapgræsplanten mod angreb i 
ca. 10 dage lidt afhængig af væksten i afgrøden. 
En behandling ved maksimal flyvning, omkring 1. 
maj, kan også have positiv effekt på næste års 
udbytte, da antallet af galmyg reduceres. 
 
En opfølgende sprøjtning kan være aktuel, hvis 
der fanges mange galmyg i marken. Flyvninger af 
galmyg i slutningen af maj forventes ikke at 
kunne skade dette års høst af engrapgræs, men 
kan være opformering til en generation 
engrapgræsgalmyg i efteråret.  

Med venlig hilsen 
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Plastbakke med vand + en 
dråbe sulfo udsat i 
engrapgræsmark.  

Masser af små galmyg fra 
fangbakke placeret i en 2. 
års engrapgræs. Ikke alle 
typer galmyg skader 
engrapgræs 

Den rigtige 
engrapgræsgalmyg er 
behåret på vingerne og 
er lidt større end 
svampemyggen 

Svampemyggen – 
laver ikke skader i 
engrapgræs 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Skadedyr/Skadedyrsarter/Sider/PL_Engrapgraesgalmyg-risikovurdering.aspx

