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Til Landbrugsstyrelsen 

Levering på bestillingen ”Horizon scanning. Rikovurdering af nye plante-
skadegørertrusler for Danmark” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 11. april 2018 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at risikovurdere skadegørere fra en liste sam-
mensat af Landbrugsstyrelsen. DCA bedes vurdere listen med skadegørerne ved ud-
fyldelse af skadegørerdokumenter samt supplere listen med nye skadegørere hvis det 
er relevant og opdatere evt. tidligere dokumenter. Opgaven udføres halvårligt. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte skemaer er udfærdiget af seniorforsker Gabor Lövei, 
professor Mogens Nicolaisen, postdoc Mette Vestergård, lektor Sabine Ravnskov og 
seniorforsker Annemarie Fejer Justesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Uni-
versitet. Følgende fagfællebedømmere har revideret skemaerne: seniorforsker Annie 
Enkegaard, seniorforsker Henrik Skovgaard og professor Mogens Nicolaisen fra In-
stitut for Agroøkologi v. Aarhus Universitet. Det er angivet i det enkelte skemaer, 
hvem der har været forfatter og hvem der har været fagfællebedømmer. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-
betjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 1.05 
i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2018-2021”.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Hegelund 
 
 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Agrilus fleischeri (Coleoptera: Buprestidae)  
Dansk trivialnavn:  
 
Skadegørertype: insekt 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/10/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

A.f. er en stor træborende bille, hvis larver udvikler sig i popler. Hjemmehørende i Østasien. De voksne biller er 10-11,5 mm lange, mørkebrune 
til sorte, med to hvide pletter på hver dækvinge. Æggene (ca. 1 mm lange) er ovale, uregelmæssige af form og mælkehvide. Larverne er 
mælkehvide til lysgule med mørkebrune munddele og urogomphi. Pupperne er ca. 11 mm lange. Forpupningen foregår inde i træet i 
puppekamre, der befinder sig 4 til 14 mm fra overfladen af splintveddet.  

A. fleischeri, voksen bille. Foto: E Jendek.  
 

 
A. fleischeri, larve. Foto K. Zhang 
 

 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Larverne udvikler sig under vækstlaget inden i phloemet (sicellevævet) i angrebne træer. Deres søgning efter føde forstyrrer transporten af 
vand og næringsstoffer. Ved stor tæthed kan larvegangene danne en ring omkring stammen og slå træet ihjel i løbet af 2 til 3 år.  
Når de voksne biller dukker frem, efterlader de et tydeligt D-formet hul i stammen (2-4 mm langt og 1,3-2,8 mm bredt).  

Kai Zang, Xiao-Yi Wang, Zhong-Qi Yang, Ke 
Wei, Jian Jun Duan, 2017. Biology and natural 
enemies of Agrilus fleischeri (Coleoptera: 
Buprestidae), a newly emerging destructive 
buprestid pest in Northeast China, 
Journal of Asia-Pacific Entomology, 20, 47-52. 
 



 
Foto af fund i Canada med larvegange & voksen billes udgangshul/flyvehul. 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

Værtsplanter omfatter adskiller arter af poppel (Populus spp.), men også pil (Salix spp.). Feltdata fra Kina tyder på alvorlig skade på plantager 
med europæiske popler. 

 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
Voksne biller kan flyve, men vi ved ikke hvor ofte eller hvor langt. Spredning over lang afstand er mulig med angrebne planter og træemballage 
(to fund i Canada var i træemballage). Der foreligger ingen information om skovdyrkningspraksis kan forårsage eller øge spredning. 
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :   

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:    
 

 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
 
Når de voksne biller dukker frem, efterlader de et tydeligt D-formet hul i stammen (2-4 mm langt og 1,3-2,8 mm bredt).  Disse er 
kendetegnende for arten. 
 

 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
 

De to hvide pletter på hver dækvinge er artsspecifikke træk og identificerer billen korrekt. Larverne kan ikke identificeres præcist ud fra 
morfologiske træk. På nuværende tidspunkt kendes der ingen molekylære identifikationsmetoder. 

 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):  

Kina (provinserne Beijing, Hebei, Heilongjiang, Liaoning, Shaanxi, Sichuan, Tianjin), Japan, Kasakhstan, Koreanske Halvø, Mongoliet, Russisk 
Fjernøsten. 

11. Er skadegøreren konstateret i EU: Nej  
Beskriv i givet fald hvor:  
 
Bemærkninger om skadegørerens udbredelse: 
På grundlag af test udført i Kina, der tydede på, at skadegøreren kan udvikle sig i poppel, blev arten sat på EPPOs varslingsliste efter forslag fra 
UK NPPO. MedSys news-forummet har endnu ikke registreret fund i Europa. For øjeblikket er arten begrænset til sit naturlige 
udbredelsesområde (se ovenfor).   

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/agrilus_fleischeri 
https://secure.fera.defra.gov.uk/phiw/riskRegi
ster/viewPestRisks.cfm?cslref=27776 



 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
 
Oversøiske fund omfattede træemballage; angrebne træer kan føre larver med sig (skønt mere sandsynligt med større eksemplarer). Teoretisk 
set kan afbarket tømmer også være angrebet (selvom der ikke findes registrering af fund). Det er ukendt, hvilken minimal diameter af 
stammen, der er nødvendig for muligvis at huse larver. 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. ☒ 
Træflis og træaffald 
Træemballage☒ 
Træ☒ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke):  
Anfør lande hvor skadegøreren forekommer: Kina, det østlige Rusland, Centralasien 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
 
Ifølge en nyligt udgivet artikel (se ovenfor) havde feltlokaliteterne en gennemsnitlig vintertemperatur på -3°C, så arten kan nemt overvintre i 
Danmark.  
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
 
Der kendes ingen skadestærskel, men omfattende angreb af larver er nødvendige for at slå et træ ihjel. 
 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: se punkt. 20 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Potentielle værtstræer omfatter arter af pil og poppel. Førstnævnte har landskabsværdi, især nær vandløb og parker; sidstnævnte plantes 
almindeligvis i parker og anvendes i mindre grad i skovbrug.  
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☒              Høj ☐ 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Nej  
Indsæt link til PRA: 
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima   

 



 
Ingen PRA er tilgængelig. 
 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
 
Gabor Lövei, 20/10/2018 
Fagfællegranskning: Annie Enkegaard 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Aleurothrixus trachoides 
Dansk trivialnavn: mellus (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke et dansk navn) 
 
Skadegørertype: insekt 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Voksne mellus er 1-2 mm lange og dækkede af hvide voksagtige sekreter. Nymfer (0,5-1 mm) er sorte og delvis dækkede af tykke, vatagtige 
hvide tråde. Hunnerne lægger æg på undersiden af unge blade. Æggene er i begyndelsen hvide eller gullige og bliver senere grå til brune. De er 
aflange og sidder fastklistret til bladet ved en kort stilk. Larverne er i første stadie flade og runde, og skønt de kan bevæge sig, bliver de 
sædvanligvis på dét blad, hvor de blev lagt. Larver i andet til fjerde stadie er ligesom puparier/tøndepupper fastsiddende og udvikler sig også 
på bladene. Der kunne ikke findes detaljer vedrørende livscyklens varighed eller krav til temperatur og luftfugtighed for A. trachoides. 
   
Fotos:   
En koloni med en voksen med vinger, voksagtige nymfer og tøndepupper 

 
Kilde: https://gd.eppo.int/taxon/ALTRTR/photos 
 
 

Æg, L1-nymfestadie (med karakteristiske 8 hvide pletter) og L2-nymfestadier  
Foto: Philippe RYCKEWAERT - CIRAD, Martinique  

Dumbleton LJ (1961) Aleyrodidae (Hemiptera: 
Homoptera) from the South Pacific. New 
Zealand Journal of Science 4, 770-774. 
 
Hodges GS, Evans GA (2005) An identification 
guide to the whiteflies (Hemiptera: 
Aleyrodidae) of the Southeastern United 
States. Florida Entomologist 88, 518-534. 



Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

A. trachoides æder især blade og unge skud, men kan også angribe frugt. Direkte skade forårsages ved, at larver og voksne mellus æder store 
mængder af plantesaft. Symptomer kan omfatte væksthæmning af planten og hvad angår frugtarter en lavere frugtsætning (dvs. færre frugter 
med ufuldendt udvikling). Indirekte skade forårsages ved, at der dannes sortskimmel på honningdug, der udskilles af insektet. Dette kan 
reducere fotosyntesen ligesom mindske planternes æstetiske og økonomiske værdi. A. trachoides er ikke kendt som en virusvektor.  
 

Foto: 
Melluskoloni & skade på peber 
Kilde: https://gd.eppo.int/taxon/ALTRTR/photos 
 
 
 

 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

En polyfag art med forkærlighed for Solanaceae og Convolvulaceae. Solanaceae-værter omfatter peberfrugt, tomat, aubergine og tobak, 
forskellige prydplanter (inkl. Rosa sp.) og vilde planter (Datura stramonium, S. nigrum). Betydningen af værtsplanter tilhørende andre familier 
er ikke klar, men arten blev rapporteret fra tropiske frugter, avokado og citron.  

https://gd.eppo.int/taxon/ALTRTR/documents 
 
 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
En dårlig flyver, men over korte afstande. Voksne mellus kan spredes med vinden, også over korte afstande. Over længere afstande kan handel 
med angrebne planter sprede alle stadier af skadegøreren. Er blevet opfanget af adskillige lande (f.eks. UK, USA) på forskellige typer 
bladgrøntsager og prydplanter.  
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :   

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:    
 

 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Korrekt identificering er mulig på tøndepupper. Nøgler til identificering og fotos er vist i den angivne artikel. Der er udviklet en molekylær 
metode, men der er debat om, hvor nyttig den er i praksis.  

Hodges GS, Evans GA (2005) An identification 
guide to the whiteflies (Hemiptera: 
Aleyrodidae) of the Southeastern United 
States. Florida Entomologist 88(4), 518-534. 
 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
Se under punkt 8.  

 



Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

A. trachoides er hjemmehørende i den neotropiske region, men har bredt sig til Stillehavsområdet og Afrika.  
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Nej  
Beskriv i givet fald hvor:  
 
 

 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
 
Arten kan ikke spredes uden hjælp. Mulige spredningsveje omfatter planter til udplantning, frugt og grøntsager (inkl. blade), afskårne blomster 
og andre afskårne plantedele af værtsplanter fra lande, hvor A. trachoides forekommer.  
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☒ 
Frugt og grøntsager☒ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☒ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage ☐ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 
 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
A. trachoides blev identificeret som en mulig risiko i EPPOs undersøgelse af skadegørerrisici i tilknytning til import af tomatfrugter i 2015. En 
PRA blev udført i 2017 og konkluderede, at risikoen var lav i EPPO-regionen. I 2018 blev den slettet af varslingslisten.  
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Ja 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Angrebne planter og frugt mister værdi og bliver uegnede til salg eller forbrug.  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Væksthusdyrkede grøntsager af natskyggefamilien.  
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Den kan ikke overvintre udendørs i Danmark. 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☒                  Moderat ☐              Høj ☐ 

 



 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja  
Indsæt link til PRA:  
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima: Ja  
 

https://gd.eppo.int/taxon/ALTRTR/documents 
 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 20/11/2018 
Fagfællegranskning: Annie Enkegaard 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Chrysobothris femorata 
 
Dansk trivialnavn: Engelsk: flat-headed apple borer 
 
Skadegørertype: insekt, fam. Buprestidae 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Voksne biller er ovale og flade, ca. 9-16 mm lange, mørkgrønligt bronzefarvede på oversiden og brune på underside.  Dækvingerne har 
adskillige uregelmæssige messinggule pletter.  Larverne er 25-30 mm lange og uden ben. Det første led i deres thorax er bredt og fladt, hvilket 
giver insektet dets navn. Det egentlige hoved er brunt, og larvekroppen er flødefarvet.  
Foto: C. Young 

Potter, D. A., G. M. Timmons, F. C. Gordon. 
1988. Flatheaded apple treeborer (Coleoptera: 
Buprestidae) in nursery-grown red maples: 
phenology of emergence, treatment timing, 
and response to stressed trees. J 
Environmental Horticulture 6: 18-22.  

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   https://www.forestpests.org/vd/362.html 
 



Larverne er særligt ødelæggende over for svage, unge nyplantede og/eller forkert plantede træer. Unge træer bliver ofte afgnavet i en ring 
rundt om træet og slået ihjel. Ældre træer beskadiges hyppigt ved at miste barkstykker over de beskadigede områder. Skade forårsaget af 
larver ses først som nedvisning af større grene. Ovale, D-formede flyvehuller kan ses.  

 
Skade forårsaget af larver på ask (Fraxinus sp.). Foto: J. Ruter, Bugwood.org 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter): 

 Æble, bøg, dværgmispel, kornel, elm, lind, løn, eg, ahorn, pil og mange andre løvfældende værter  

https://gd.eppo.int/taxon/ALTRTR/documents 
 
 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
Voksne biller er i stand til at flyve og kan sprede sig; sædvanlige flyveafstande er ikke kendte. 
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Nej 

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Nej 
 

 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Bevis på larvernes aktivitet kan findes under barken på angrebne træer som bugtede ædetunneller, der er fyldt med ormemel. Dele af 
stammen kan udvise tegn på angreb ved tydelig udsiven af saft. Træer, der overlever af angreb af billen, viser ofte skader i form af ar.  

https://extension.tennessee.edu/publications/
Documents/SP503-I.pdf 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)   
Angreb kan fastslås i felten (se ovenfor); intet behov for laboratorieanalyse. 

 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

Udbredt i Mellemamerika, det kontinentale Nordamerika, nordpå til Canada.  
 

 



11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja 
Beskriv i givet fald hvor:  
Skadegøreren er i oktober måned 2017 fundet ved import af træ af Juglans fra USA (fundsted er ikke rapporteret) 
 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
Transport af angrebet material fra andet EU-land, havne eller anden transportrute.  
 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☒ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage X 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 
 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
Arten har mange værter blandt træarter, inkl. vigtige frugttræer.   
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Angrebne planter kan dø, og massive angreb kan lokalt forårsage væsentlig skade for frugt- og haveindustrien. Materiale til formering er 
særligt truet.   

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Æble og andre frugter af Rosaceae-familien 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Ja, mange frugt- og prydtræer, udbredt over hele Danmark 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☐              Høj ☒ 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja (men kun i tysk sprog) 
Indsæt link til PRA: https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/2a2c5_chrysobothris-femorata_express-pra.pdf 

 



 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima: Ja  
 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 20/11/2018 
 
Fagfællegranskning: Henrik Skovgaard, Seniorforsker 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Contarinia pseudotsugae 
 
Dansk trivialnavn: galmyg 
 
Skadegørertype: insekt 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

En lille, orange flue (3 mm lang). I den periode, hvor de kommer frem, kan man se voksne fluer, der hviler på spidsen af fyrrenåle. Hunnerne 
har en lang og slank læggebrod, der sætter dem i stand til at lægge deres lange, smalle orangefarvede æg i beskyttede områder nær nålene. 
De voksne galmygs levetid er kort (hanner: 1-2 dage – hunner: 2-4 dage). Larverne er gullige maddiker, som det ses på billedet. Når de er fuldt 
udviklede, falder de ned på jordoverfladen og forpupper sig i jorden.  

Condrashoff SF (1961) Description and 
morphology of the immature stages of three 
closely related species of Contarinia Rond. 
(Diptera: Cecidomyiidae) from galls on 
douglas-fir needles. Canadian Entomologist 93, 
833-851. 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Larverne borer sig ind i nålene på værtstræet, og deres fødesøgningsaktivitet resulterer i dannelse af galler. Angrebne nåle er opsvulmede og 
ofte bøjede. I begyndelsen er det beskadigede område blegt, men senere bliver det mørkere og får til slut en rødlig til brunlig farve. Angrebne 
nåle smides ofte før tid. Et alvorligt angreb kan forårsage alvorlig afløvning, og der kan forekomme nedvisning af kviste. Denne skade er 
generelt ikke en faktor, der fører til dødelighed blandt angrebne træer.  

Foto: EPPO 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/contarinia_pseudotsug
ae 



Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)  

Specialist på douglasgran Pseudotsuga menziesii. 

 
 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
Voksne galmyg kan flyve, men ingen data er tilgængelige vedr. deres potentiale for naturlig spredning. Oprindelsen til angreb, der er opdaget i 
EPPO-regionen (såfremt bekræftet), er ukendt. Over lange afstande vil handel med angrebne P. menziesii kunne forårsage spredning af 
skadegøreren.  
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Nej 

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Nej 
 

 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Skadegørerens tilværelse ses ved skadessymptomerne på blade. For en præcis identificering kræves en DNA-test eller opdrætning af larven, til 
den er voksen.  

 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder): 
For øjeblikket er den eneste identificeringsmetode at opdrætte larven fra angrebne nåle, der er indsamlet i felten, indtil den voksne flue 
dukker frem.   

 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

En nordamerikansk art fra vestkysten. Betragtes som en ”hjemmehørende indtrænger”, da den har øget sin udbredelse på det 
nordamerikanske kontinent.  
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja 
Beskriv i givet fald hvor:  
Belgien, Frankrig, Tyskland og Nederlandene. 
 

Hielscher K (2017) [Contarinia pseudotsugae 
(Condrashoff, 1961) (Diptera, Cecidomyidae): a 
North American gall midge on Douglas-fir in 
the northeastern German lowlands]. Journal 
für Kulturpflanzen 69(10), 351-358 (in 
German). 
https://gd.eppo.int/reporting/article-5541 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
Planter til udplantning, afskårne grene af P. menziesii, jord fra lande hvor C. pseudotsugae forekommer. 
 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☒ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☒ 
Jord og voksemedium☒ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage  
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 

 



Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
Douglasgran er udbredt i Danmark, og med tanke på de klimatiske forhold er der ikke grund til at tro, at denne art ikke kan etablere sig.   
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Ikke en årsag til trædødelighed, så virkningerne vil være kosmetiske og små. Mulig økonomisk skade for juletræsindustrien.  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Arter, der anvendes i skovindustrien, som kunne være udsat for risiko.  
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Værtsplante anvendes som pryd- og parktræ.  
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☒                  Moderat ☐              Høj ☐ 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Nej  
Indsæt link til PRA:  
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima  
 

 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema):  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 20/11/2018 
Fagfællegranskning: seniorforsker Henrik Skovgaard 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae (synonymer Phytomonas poinsettiae, Corynebacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae, Corynebacterium 
michiganense pv. poinsettiae) 
Dansk trivialnavn: har ikke et dansk trivial navn. På engelsk kaldes den bacterial blight of Poinsettia eller stem canker 
 
Skadegørertype: Bakterie 
 
Dato for udfyldelse, AU: 13/12/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae er en gram-positiv bakterie. Inden for arten C. flaccumfaciens findes adskillige pathovars, bla. 

pv. poinsettiae (Collins og Jones, 1983)  

 

Collins M. D. and Jones D. (1983) 
Reclassification of Corynebacterium 
flaccumfaciens, Corynebacterium betae, 
Corynebacterium oortii and Corynebacterium 
poinsettiae in the genus Curtobacterium, as 
Curtobacterium flaccumfaciens comb. Nov. 
Journal of General Microbiology 129, 3545-
3548. 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Tidlige symptomer er vanddrukne striber på stængler, som senere spreder sig til bladstilke og blade. På bladene bliver læsionerne brune, 
kantede og omgivet af en gul zone. Efterhånden som læsionerne på stænglerne vokser, udvikler de sig til brune områder som sprækker og 
knækker. Ledningsstrenge brunfarves og bladene falder af (Hartman and Kaiser, 2010). Ravfarvede dråber indeholdende bakterien kan evt. ses 
på blade og stængler (Daughtrey et al, 1995). 
 
 
 

 
Foto: Cheryl Kaiser, University of Kentucky  
https://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-gh-06.pdf 
 

Hartman J. R. and Kaiser C. A (2010) Plant 
Pathology Fact Sheet, Poinsettia Diseases 
available at: 
https://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-
gh-06.pdf 
 
Daughtrey M.L., Wick R. L., and Peterson J.L. 
Compendium of Flowering Potted Plant 
Diseases. APS 1995 

https://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-gh-06.pdf
https://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-gh-06.pdf
https://plantpathology.ca.uky.edu/files/ppfs-gh-06.pdf


 
 
Foto: Wehlburg, Florida Department of Agriculture, 1966 
https://www.freshfromflorida.com/content/download/11058/142639/pp52.pdf 
 
 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

 Poinsettia (Euphorbia pulcherrima), julestjerne 

 

Schrader G and Müller P, Express PRA for 
Curtobacterium flaccumfaciens pv. Poinsettiae 
Available at: https://pflanzengesundheit.julius-
kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobac
terium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-
pra_en.pdf 
 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
Bakterien kan spredes via inficerede planter og stiklinger samt kontamineret udstyr og værktøj brugt ved fremstilling af stiklinger. Bakterien 
kan også spredes via vandstænk fra inficerede til sunde planter, samt via personer med kontaminerede hænder (EPPO, 2017; Schrader and 
Müller, 2014) 

 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Nej 

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Nej 
 

EPPO Alert list – Curtobacterium 
flaccumfaciens pv. poinsettiae, 2017, available 
at: 
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_bacteria/curtobacterium_flacc
umfaciens_poinsettiae 
 
 
Schrader G and Müller P (2014) Express PRA 
for Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
Poinsettiae 
Available at: https://pflanzengesundheit.julius-
kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobac
terium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-
pra_en.pdf 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Bakterien kan findes latent i planten som først udvikler symptomer, når den er næsten fuldt udviklet (Daughtrey et al., 1995).  De første 
kendetegn er de vanddrukne aflange læsioner på stænglen. De senere udviklede symptomer er også karakteristiske for bakterien (Starr og 
Pirone, 1942) 
 
 

Daughtrey M.L., Wick R. L., and Peterson J.L. 
Compendium of Flowering Potted Plant 
Diseases. APS 1995 
 
Starr M.P. and Pirone P.P (1942) Phytomonas 
poinsettiae n. sp., the cause of a bacterial 
disease of Poinsettiae. Phtopathology 32: 
1076-1081 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)  
Der findes ingen PCR metode til direkte detektion af C. flaccumfaciens pv. poinsettiae, men den kan skelnes fra øvrige pathovars ved 
sekvensanalyse af 16S rDNA efter rendyrkning (Chen et al., 2007). Metoder til dyrkning samt udseende af kolonier på forskellige substrater er 
beskrevet af Starr og Pirone (1942).  Generelt er kolonier af C. flaccumfaciens pv. poinsettiae efter 72 timers inkubation ved 27°C, 0.5-4 mm i 
diameter, glatte, runde, gule, laksefarvede eller hudfarvede til næsten transparente. 
 

Chen, Y.-F., Yin, Y.-N., Zhang, X.-M., and Guo, 
J.-H. 2007. Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
beticola, a new pathovar of pathogens in sugar 
beet. Plant Dis. 91:677-684. 
 

https://www.freshfromflorida.com/content/download/11058/142639/pp52.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_bacteria/curtobacterium_flaccumfaciens_poinsettiae
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_bacteria/curtobacterium_flaccumfaciens_poinsettiae
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_bacteria/curtobacterium_flaccumfaciens_poinsettiae
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf


Starr M.P. and Pirone P.P (1942) Thytomonas 
poinsettiae n. sp., the cause of a bacterial 
disease of Poinsettiae. Phtopathology 32: 
1076-1081 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):  

Bakterien har været konstateret i Europa, men er ifølge EPPO udryddet. Derudover er den konstateret i USA (Alabama, Californien, Florida, 
Hawaii, Maryland, Nebraska, New Jersey, New York, North Dakota, Pennsylvania), i Venezuela og New Zealnd 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja  
Tyskland (2014 og 2016), Slovenien (2008) og England (1984), alle steder er den blevet udryddet. Ifølge CABI har den også været rapporteret i 
Rumænien i 1986, men der er ikke yderligere informationer. 
 
 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_bacteria/curtobacterium_flacc
umfaciens_poinsettiae 
 
 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/15341#D
5954516-AEDB-483F-9993-9638B2AEBED2 
 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
Via inficerede planter og stiklinger, hvor symptomer endnu ikke er fuldt udviklede samt via inficeret værktøj, emballage etc. Det vides ikke med 
sikkerhed hvor længe bakterien kan overleve i vand, planterester og på overfladen af materiel. 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☒ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☒ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage ☐ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 
 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):   
 
Ja i væksthus. Etablering kan forhindres ved anvendelse af sundt stiklingemateriale samt hygiejniske foranstaltninger for at forhindre 
spredning via værktøj. Det vides ikke, hvor længe bakterien kan overleve i vand, planterester og på overflader.  
 
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Ja 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Inficerede planter mister deres værdi pga. synlige symptomer og kan derfor være alvorlig for julestjerneproduktionen i Danmark. Den kan ikke 
spredes i naturen.  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 

 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_bacteria/curtobacterium_flaccumfaciens_poinsettiae
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_bacteria/curtobacterium_flaccumfaciens_poinsettiae
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_bacteria/curtobacterium_flaccumfaciens_poinsettiae
https://www.cabi.org/isc/datasheet/15341#D5954516-AEDB-483F-9993-9638B2AEBED2
https://www.cabi.org/isc/datasheet/15341#D5954516-AEDB-483F-9993-9638B2AEBED2


Julestjerne 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Nej 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☐              Høj ☒ 
 
For Julestjerneproduktionen er omfanget af skadevirkningen høj.  

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja  
Indsæt link til PRA: Der foreligger en express PRA fra JKI udfærdiget i 2014. 
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima Ja  
 

Schrader G and Müller P (2014) Express PRA 
for Curtobacterium flaccumfaciens pv. 
poinsettiae 
Available at: 
https://pflanzengesundheit.julius-
kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobac
terium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-
pra_en.pdf 
 
 
 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

Information om Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae  er begrænset, da der ikke findes meget litteratur omhandlende denne 
bakterie.   

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Annemarie Fejer Justesen, 14/12/2018 
Review: Mogens Nicolaisen 

 

 

https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/43f1a_curtobacterium-flaccumfaciens-pv-poinsettiae_express-pra_en.pdf


Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Euwallacea fornicatus (sensu lato) og tilhørende svampe Fusarium euwallaceae 
 
Dansk trivialnavn: barkbiller inkl. symbiotiske svampe (Asian ambrosia beetle, tea shot hole borer) 
 
Skadegørertype: insekt, fam. Scolitidae 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

En lille bille, som vanskeligt kan ses med det blotte øje. Hunnerne er sorte (1,8–2,5 mm). Hanner ses sjældent; de er små (1,5-1,67 mm), 
vingeløse og brune. Larver og pupper udvikler sig i gange i træer. Ambrosiabiller forbindes med symbiotiske svampe, som af hunnerne bringes 
ind i larvegangene og tjener som fødekilde for de voksne biller og larverne. Identiteten af denne nyfundne bille er endnu ikke klarlagt. Den kan 
morfologisk ikke skelnes fra Euwallacea fornicatus (tea shot hole borer), men væsentlige forskelle i mitokondrielt DNA og kerne-DNA antyder, 
at det er en særskilt art. For at undgå forveksling med ‘tea shot hole borer’, anvendes det almindelige navn ‘polyfag shot hole borer’ aktuelt i 
amerikansk litteratur.  E. fornicatus er sandsynligvis et kompleks af kryptiske arter, der hver er bærer af forskellige symbiotiske svampe.  
 

  
Foto: nyligt klækket han (til venstre) og den større voksne hun (til højre). Foto: Mendel et al. 
 

Mendel, Z., Protasov, A., Sharon, M. et al. 
2012. Phytoparasitica 40: 235. 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Tegn på angreb kan omfatte indgangshuller, forekomst af ormemel og små rør af sammenpresset savsmuld, misfarvning af den ydre bark, der 
omgiver stedet, hvor billen er trængt ind, store mængder af hvidt pulveragtigt udskilt materiale, der dækker steder, hvor billen er trængt ind, 
brunlig farvning af xylemet under det angrebne sted, harpiksudskilning, visnende grene og gulfarvning af blade, grene der er knækket ved 
billegangene og døende både unge og ældre træer.   

 



 
Foto af udskilt materiale, der dækker indgangshuller. Foto: G. Arakelian 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

E. fornicatus sensu lato er en generalist, der er blevet registreret fra mere end 100 plantearter omfattende 36 familier i Asien. Den er også 
indsamlet for nyligt fra adskillige arter af træer (inkl. Acer, Populus, Quercus, Robinia pseudoacacia, Ulmus) i Florida og Californien. En alvorlig 
insektskadegører på te (dog: se taksonomisk usikkerhed under punkt 1).  

Danthanarayana, W. (1968). The distribution 
and host-range of the shot-hole borer 
(Xyleborus fornicatus Eichh.) of tea. Tea 
Quarterly, 39, 61–69. 
Rabaglia, 
R.J.,Dole,S.A.,&Cognato,A.I.(2006).Review of 
American Xyleborina (Coleoptera: 
Curculionidae: Scolytinae) occurring north of 
Mexico, with an illustrated key. Annals of the 
Entomological Society of America, 99, 1034–
1055. 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
Data er modstridende, men det ser ud til, at naturlig spredning er begrænset til kort afstande. Kun hunnerne kan flyve. Anslået gennemsnitlig 
flyvestrækning er ca. 500 m.  
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Ja 
Anfør navn på vektor(er):  
Billen lever af en Fusarium sp., der er indført af hunbillen i værtstræet. Vi har således sandsynligvis med et uadskilleligt forhold mellem 
skadegører, vært og vektor at gøre. 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Nej 

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Nej 
 

 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Visuelt er billen vanskelig at opdage på grund af dens biologi og på grund af det forhold, at det er vanskeligt at opdage tidlige angrebsstadier. 
Overvågning bør omfatte de mange tegn på billen tilstedeværelse i træplanteskoler, arboreter, rastepladser langs veje og skovbevoksede 
områder i bymæssige områder samt nær steder for import, bevægelse og etablering af eksotiske arter, der anses for at have en høj risiko, og 
nær ankomsthavne.  
Kemiske lokkefælder er blevet brugt til overvågning. 

 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
De mest udfordrende aspekter i bestemmelsen er, at Euwallacea sp. morfologisk ligner E. fornicatus, og at deres svampesymbionter har været 
definerende som taksonomiske enheder. Det er vigtig at bestemme begge, billen og svampen til art, da det er den sidstnævnte, der til sidst slår 
træet ihjel.  

 



Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

Billen er hjemmehørende i Sydøstasien, hvor den udvikler sig på døende og døde træer, men den kan også angribe sunde træer. 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Nej 
Beskriv i givet fald hvor:  
Indtil videre kun registreret i Israel. 
 

Hulcr, J., Mogia, M., Isua, B., & Novotny, V. 
(2007). Host specificity of ambrosia and bark 
beetles (Col., Curculionidae: Scolytinae and 
Platypodinae) in a New Guinea rain forest. 
Ecological Entomology, 32,762–772. 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
Planter til udplantning, tømmer (Acer, Populus, Quercus, Robinia pseudoacacia, Ulmus), træemballage 
 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. ☒ 
Træflis og træaffald ☒ 
Træemballage ☒ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 
 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
Mens værtsplanter findes i Danmark, vil de klimatiske forhold sandsynligvis forhindre etablering under udendørs betingelser. Men den 
spanske ekspres PRA konkluderede dog, at klima er af mindre betydning, fordi skadegøreren tilbringer stort set hele sin livscyklus inde i 
værten.  
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Hvis arten etablerer sig, kan virkningerne blive omfattende på grund af dens meget polyfage natur.  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Skovbrug og park-/prydtræer 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Med en mængde værtstræer er der potentiale for skade.  
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   

 



Lav  ☐                  Moderat ☒              Høj ☐ 
 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja  
Indsæt link til PRA:  
https://gd.eppo.int/taxon/XYLBFO/documents 
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima: Ja  
 

 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 20/11/2018 
 
Fagfællegranskning: Seniorforsker Henrik Skovgaard, 25/11/2018 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Macchiademus diplopterus  
 
Dansk trivialnavn: sydafrikansk korntæge 
 
Skadegørertype: insekt, (Hemiptera) 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Den voksne tæge er 3-4 mm, med brunlig-sorte farver og lysere partier på benene. Der er ikke fundet beskrivelse af unge korntæger – nymfer 
antages at ligne voksne korntæger, bortset fra at de mangler vinger.    

Voksen sydafrikansk korntæge. Foto: P. Langlois 
 

 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Voksne korntæger og nymfer af Macchiademus diplopterus suger saften ud af græsstilke, hvilket hæmmer væksten og resulterer i nedvisning, 
forkrøblet udseende og indtørrede blade. Planterne dør ofte, før de sætter aks.    

Foto der viser voksne korntæger, der ligger i sommerdvale på pære. Foto: DEFRA, UK 
 

https://secure.fera.defra.gov.uk/phiw/riskRegi
ster/downloadExternalPra.cfm?id=3883 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)  

Oligofag på Poaceae inklusive hjemmehørende græsser, ukrudt og kornafgrøder. Voksne korntæger i sommerdvale søger ly i sprækker, også på 
frugt som fersken, æble eller pære (se foto).  

Sweet, M.H. 2000, Seed and Chinch Bug 
(Lygaeoidea) In: Schaefer,C.W. & Panizzi, A.R. 
(Eds.) Heteroptera of Economic Importance. 
pp. 143-264. CRC Press, Boca Raton, USA  
 



Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
Voksne korntæger er gode flyvere om foråret. Spredning af voksne korntæger i sommerdvale gennem handel med frugt er påvist som 
spredningsvej.  
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :   

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:    
 

Annecke, D.P., Moran, V.G. 1982, Insects and 
mites of cultivated plants in South Africa. 
Butterworths, Durban, South Africa.  
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Der er ikke fundet information om kendetegn til identificering.  

 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)  
Der eksisterer ingen metoder for øjeblikket. 

 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

For øjeblikket kun i den vestlige Kapprovins, Sydafrika. 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja 
Beskriv i givet fald hvor:   
Som kontaminering/indslæbt i leverancer af frugt; fundet ved 14 lejligheder i UK; ved én lejlighed blev hundredevis af individer fundet.  
 

 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
På kontaminerede produkter (frugt) fra Sydafrika.  
 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☐ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☒ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage  
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

   Anfør lande hvor skadegøreren forekommer: 
 
Etablering udendørs er usandsynlig på grund af import i den kolde årstid kombineret med et uegnet klima i den danske vækstsæson. Etablering 
kan i princippet ske på græsser, der produceres i danske væksthuse, hvis en sådan produktion eksisterer.   

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
Etablering er usandsynlig i betragtning af, at importen af frugt fra den sydlige halvkugle falder sammen med kolde og våde forhold i Danmark.  
 

 



15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej 
Klimaet, hvor skadegøreren forekommer i sit oprindelige område, er tørt middelhavsklima med en lang tørketid og en forholdsvis kort kølig 
regntid.  
 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark:  
Dette er ikke umuligt, men usandsynligt – måske på prydgræsser?  

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Græsser produceret i væksthuse – hvis disse overhovedet produceres i Danmark, vurderes den økonomiske betydning at være ringe.   
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Etablering udendørs er usandsynlig. 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☒                  Moderat ☐              Høj ☐ 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja  
Indsæt link til PRA: 
https://secure.fera.defra.gov.uk/phiw/riskRegister/downloadExternalPra.cfm?id=3883 
på tysk: https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/Macchiademus-diplopterus-ex-pra.pdf 
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima:  Ja  
 

 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 20/11/2018 
Fagfællegranskning: Annie Enkegaard 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Massicus raddei for øjeblikket omklassificeret som: Neocerambyx raddei 
Dansk trivialnavn: træbuk (intet specifikt artsnavn), Cerambycidae   
Skadegørertype: insekt 
 
Dato for udfyldelse, AU: 21/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Træbukken er et alvorligt skadedyr i egetræer i Kina. Larver af Massicus raddei er træborende og ernærer sig af træets sicellevæv, og de 
voksne biller ernærer sig af den saft, der siver ud fra de sår, de forårsager på grenene.  Deres æden forårsager alvorlig nedvisning af 
trækronen, selvom der ikke er rapporteret om egentlig trædød. De voksne biller dukker frem efter 3 år. De er store, 35-63 mm lange, med 
lange følehorn og en brun ”pels”. Larverne er hvid-gullige og maddikeagtige, op til 40 mm lange, men kan ikke adskilles morfologisk fra larver 
af lignende, hjemmehørende arter.  

 

http://idtools.org/screeningaids/beetles/low/
Massicus_raddei_LoRes.pdf 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

 Larverne æder uden at opdages på træernes inderside, hvilket påvirker træernes vækst og kvaliteten af træet. Bortset fra nedvisning af 
kronen, er det vanskeligt at opdage angreb. Der kan være talrige larver i et træ. Udgangshuller er ikke artsspecifikke.  

Fig 2. M.raddei-larve i sit borehul. Foto: USDA 

 



 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

 Billen ernærer sig især af egetræer (Quercus spp.) og kastanjer (Castanea spp.). 

 
 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
En stor art med evne til at flyve. Den er et vidt udbredt skadedyr i Nordøstkina, hvilket antyder dens naturlige evne for spredning. Spredning 
med angrebne planter og plantemateriale er også muligt.  
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :   

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:    
 

 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
M. raddei har lange følehorn, der udgår fra centrum af de dybt udrandede øjne, 0,75 til 1,5 gange eksemplarets længde. Hvert led, undtagen 
det sidste, er tydeligt kølleformet med en stor udvækst på spidsen.  
Rygpladen/pronotum mangler de store sidetorne, der findes hos mange andre træbukke, men er dækket i et komplekst mønster af 
langsgående striber/kamme, et træk der ikke findes blandt hjemmehørende arter af lignende størrelse. Hele kroppen er dækket af korte, gule 
setae/børstehår, der giver billen en sennepsbrun farve. Hver elytron/dækvinge har en enkelt lille torn på spidsen/apex.  
Disse kendetegn er tiltrækkelige til at identificere arten.  

http://idtools.org/screeningaids/beetles/low/
Massicus_raddei_LoRes.pdf 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder): 
Larverne er inde i træer, ikke synlige, voksne biller kan identificeres på følehorn, rygpladen og dækvinger (se punkt 8).  

 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

Kina, Japan, Korea.  
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Nej 
Beskriv i givet fald hvor: Ikke længere på EPPOs varslingsliste, og ingen antydning af, at PRA er under forberedelse.  

https://www.inaturalist.org/taxa/358535-
Massicus-raddei 



 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
Muligvis med træemballage, tømmer og levende træer.  
 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. ☒ 
Træflis og træaffald X 
Træemballage X 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

       
 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
Nogle værtsplanter (eg) er udbredte i Danmark. Hvis etableret, kan den blive udbredt.  
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Arten er ikke kendt for at forårsage trædødelighed, men kan svække træer og forårsage nedvisning.  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Eg, Quercus spp. 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Ja, egetræer plantes i stor grad som pryd- og parktræer.  
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☒                  Moderat ☐              Høj ☐ 
 

https://www.cabi.org/ISC/search?q=massicus
%20raddei 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Nej  
Indsæt link til PRA:  
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima  
 

 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 



 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 20/11/2018 
Fagfællegranskning: Annie Enkegaard 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Meloidogyne ethiopica 
Dansk trivialnavn: Intet dansk artsnavn 
 
Skadegørertype: Nematod 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Meloidogyne ethiopica forårsager galledannelser på rødder af inficerede planter. 
Det infektive larvestadie vandrer gennem jorden og inficerer rødder ved at penetrere disse. Nematoden etablerer et permanent ’feeding site’ i 
rodvævet, hvor den inducerer forandringer i protoxylem- og protophloem-celler, der udvikler sig til ’kæmpeceller’ og med tiden fremstår som 
galler på roden. Nematoden bliver permanent siddende ved feeding-sitet og suger fotosyntese-produkter ud af kæmpecellerne. Nematoden 
gennemgår flere larvestadier, inden den når det reproduktive stadie. Voksne hunner forbliver sedentære og producerer ægmasser, der frigives 
ved rodoverfladen. Den voksne han vandrer enten gennem rodvævet eller gennem jorden for at opsøge og befrugte hunner. J2-larver klækker 
fra æggene og inficerer nye værtsplanter. 
 
 
Fotos: 

 
Hoved-ende af hun 
 

 
Perineal-mønstre 
 

Moens M, Perry RN, Starr JL 2009 Meloidogyne 
Species – a Diverse Group of Novel and 
Important Plant Parasites. I Perry RN, Moens 
M, Starr JL (eds) Root-knot Nematodes. CABI, 
Wallingford 
 
Carneiro RMDG et al. 2004 Nematology 6, 109-
123 



 
Hoved-ende af han 
 

 
Hale-ende af han 
 

 
Hoved-ende J2 juvenil 
 

 
Hale-ende J2 juvenil 
Fotos: Carneiro et al. 2004 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

De mest iøjnefaldende symptomer er galler på rødder. Visne blade og skud samt hæmmet vækst er mere diffuse symptomer. 
 
 
Fotos: 
 
 

Sirca S, Urek G, Karssen G 2004 First report of 
the root-knot nemtaode Meloidogyne 
ethiopica on tomato in Slovenia. Plant Disease 
88, 680 
 
Strajnar P, Sirca S 2010 The effect of some 
insecticides, natural compounds and tomato 
cv. Venezia with Mi gene on the nematode 



 
Foto: Rodgaller på tomat. 
 
Kilde: Strajnar P, Sirca S 2010 
 
 
 
 
 

Meloidogyne ethiopica (Nematoda) 
reproduction. Acta Agriculturae Slovenica 97, 
5-10 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

M. ethiopica er polyfag. Er rapporteret på Vigna unguiculata, Phaseolus vulgaris, Brassica oleracea, Cucurbita spp., Nicotiana tabacum, Lactuca 
sativa, Glycine max, Vitis vinifera, Actinidia deliciosa, Saccharum, Agave sisalana, Asparagus officinalis, Beta vulgaris, Capsicum frutescens, 
Citrullus lanatus, Ensete ventricosum, Polymnia sonchifolia, Solanum lycopersicum, Solanum tuberosum, Vicia faba, Acacia mearnsii, Ageratum 
conyzoides, Datura stramonium, Solanum nigrum, Oxalis corniculata 
 
 
 
 

Hunt DJ, Handoo ZA 2009 Taxonomy, 
Identification and Principal Species. I Perry RN, 
Moens M, Starr JL (eds) Root-knot Nematodes. 
CABI, Wallingford 
 
Carneiro RMDG et al. 2004 Nematology 6, 109-
123 
 
Bellé C et al. 2017 Plant Disease 101, 510 
 
Bellé C et al. 2016 Australasian Plant Disease 
Notes 11, 24 
 
EPPO: 
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethi
opica_luci, 20/11/2018 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethiopica_luci
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethiopica_luci
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethiopica_luci


Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
Spredes med inficeret jord, vækstmedie og plantemateriale (rødder) samt udstyr og maskiner, der har været brugt i forbindelse med inficeret 
jord eller plantemateriale  
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Vælg et element. 

Ikke relevant 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Vælg et element. 
Ikke relevant 

EPPO: 
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethi
opica_luci, 20/11/2018 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
 
Typiske symptomer er galler på rødder. Disse ligner symptomer for andre Meloidogyne-arter. 
Arten kan med vanskelighed identificeres morfologisk, og arten forveksles let med andre arter i slægten. 
Morfologisk forveksles M. ethiopica let med M. luci. Det er således bestemt, at hidtidige rapporterede fund af M. ethiopica i Europa og Tyrkiet, 
er fejl-identifikationer af M. luci. 
 

Stare BG et al. 2017 Plant Disease 101, 1627-
1632 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
Til sikker differentiering mellem M. ethiopica og M. luci anbefales en kombination af MDH og EST isoenzym-analyser og fylogenetisk analyse 
af mtDNA-region COII/lRNA. 

 
 

Stare BG et al. 2017 Plant Disease 101, 1627-
1632 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

Først beskrevet fra Tanzania, yderligere konstateret i Etiopien, Kenya, Mozambique, Sydafrika, Zimbabwe, Brazilien, Chile og Peru. 
Betragtes som invasiv i Chile. 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Nej  
Beskriv i givet fald hvor:  
 
 

Stare BG et al. 2017 Plant Disease 101, 1627-
1632 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethiopica_luci
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethiopica_luci
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethiopica_luci


 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
 
Den mest sandsynlige smittevej er ved indførsel af inficerede planter (med rødder) og inficeret jord. 

 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☒ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☒ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage ☐ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 
 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
 
M. ethiopica vil kunne etablere sig på modtagelige kulturer i væksthusproduktion. 
Hvorvidt arten kan etablere og reproducere sig på friland under danske klimatiske forhold er uvist, da artens autøkologi er dårligt belyst. 
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Vælg et element. 
Uvist 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Vælg et element. 
Uvist 
 

EPPO: 
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethi
opica_luci, 28/11/2018 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
 
Udbyttetab som følge af vækstreduktion, særligt inden for grøntsags- og rodfrugtproduktionen. 

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Phaseolus vulgaris, Brassica oleracea, Cucurbita spp., Lactuca sativa, Asparagus officinalis, Beta vulgaris, Capsicum frutescens, Solanum 
lycopersicum, Solanum tuberosum, Vicia faba  
 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Solanum nigrum, Oxalis corniculata 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☒              Høj ☐ 
 

 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethiopica_luci
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethiopica_luci
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_nematodes/meloidogyne_ethiopica_luci


PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja  
Indsæt link til PRA: 
Express PRA for Polen: https://www.plantquarantine.pl//user_storage/36/pliki/pra_106/Meloidogyne%20ethiopica.pdf 
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima Ja  
 

 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Mette Vestergård, 28/11/2018 
 
Review: Mogens Nicolaisen 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Meloidogyne mali 
 
Dansk trivialnavn: Apple root-knot nematode (intet dansk trivialnavn) 
 
Skadegørertype: Nematod 
 
Dato for udfyldelse, AU: 28/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Meloidogyne mali forårsager galledannelser på rødder af inficerede planter. 
Det infektive larvestadie vandrer gennem jorden og inficerer rødder ved at penetrere disse. Nematoden etablerer et permanent ’feeding site’ i 
rodvævet, hvor den inducerer forandringer i protoxylem- og protophloem-celler, der udvikler sig til ’kæmpeceller’ og med tiden fremstår som 
galler på roden. Nematoden bliver permanent siddende ved feeding-sitet og suger fotosyntese-produkter ud af kæmpecellerne. Nematoden 
gennemgår flere larvestadier, inden den når det reproduktive stadie. Voksne hunner forbliver sedentære og producerer ægmasser, der frigives 
ved rodoverfladen. Den voksne han vandrer enten gennem rodvævet eller gennem jorden for at opsøge og befrugte hunner. Infektive larver 
klækker fra æggene og inficerer nye værtsplanter. 
 
Fotos:  
 

 
 
Hovedende af hanner; J2 juvenile haler. 
 

Moens M, Perry RN, Starr JL 2009 Meloidogyne 
Species – a Diverse Group of Novel and 
Important Plant Parasites. I Perry RN, Moens 
M, Starr JL (eds) Root-knot Nematodes. CABI, 
Wallingford 
 
EPPO: 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA/photos 



 
 Perineal-mønster og hovedende af hunner. 
 
Kilde: https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA/photos 
 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Mest iøjnefaldende symptomer er galler på rødderne. Gallerne er afrundede uden siderødder og sidder som perler på en snor. Gallernes 
størrelse varierer mellem værtsplanter. 
På overjordiske dele af planten ses reduceret antal og længde af primære skud, øget forekomst af sekundære skud og generel vækstreduktion. 
Overjordiske symptomer optræder dog først, når infektionsgraden i rødderne er meget høj. 
 
Fotos: 

 
Rodgaller på Ulmus davidiana var. japonica.  
Courtesy: Gerrit Karssen (NPPO for Holland) 
 

EPPO (2017) Pest risk analysis for Meloidogyne 
mali. EPPO, Paris. 
Findes på 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm og 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

Malus-slægten er vigtigste værtsplanter (Malus domestica, M. hupehensis, M. prunifolia, M. pumila, M. sieboldii, Malus x purpurea) men M. 
mali forekommer også på Acer palmatum, A. pseudoplatanus, Acer x freemanii, Anchyranthes japonica, Arctium lappa, Brassica pekinensis, 
Broussonetia kazinoki, B. papyrifera, Castanea crenata, Cayratia japonica, Chenopodium ficifolium, Citrullus lanatus, Cucumis sativus, Cudrania 
tricuspidata, Daucus carota, Dryopteris carthusiana, D. filix-mass, Euonymus kiautschovicus, E. fortunei, Fagus sylvatica, Ficus carica, Geranium 
robertianum, Geum coccineum, Glycine max, Impatiens parviflora, Laegerstroemia indica, Maclura tricuspidata, Morus alba,  M. bombycis, M. 
latifolia, Phytolacca americana, Prunus serrula, P. yedonis, Quercus robur, Rosa hybrida, Rorippa indica, Rubus sp., R. fruticosus, R. idaeus, 
Solanum lycopersicum, S. melongena, Sorbus aucuparia, Taraxum officinale, Taxus baccata, Trifolium repens, Ulmus chenmoui, U. davidiana, U. 
glabra, Ulmus x hollandica, Urtica dioica, Vitis vinifera, Zelkova serrata. 
 
 

Itoh Y et al. 1969 Appl. Ent. Zool. 4, 194-202 
 
Toida 1979 Jap. J. Nematol. 9, 20-24 
 
Palmisano AM & Ambrogioni 2000 Nematol 
Medit 28, 279-293 
 
Eisenback JD et al. 2017 Plant Disease 101, 510 
 
EPPO Global database: 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA/hosts, 
27/11/2018 

https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA/hosts


Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
Spredes med inficeret jord, vækstmedie og plantemateriale (rødder) samt udstyr og maskiner, der har været brugt i forbindelse med inficeret 
jord eller plantemateriale. 
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :   

Ikke relevant 
 

7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:    
Ikke relevant 

EPPO (2017) Pest risk analysis for Meloidogyne 
mali. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
 
Typiske symptomer er galler på rødder. Disse ligner symptomer for andre Meloidogyne-arter. Morfologisk identifikation er vanskelig, og arten 
forveksles let med andre arter i slægten, særligt M. arenaria og M. ardensis. 
 

EPPO (2017) Pest risk analysis for Meloidogyne 
mali. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
 
Standardiserede tests for molekylær detektion findes ikke, men følgende metoder kan anvendes: 
-Sekvensering af SSU rRNA-sekvenser.  
-Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) kombineret med lateral flow dipstick (LFD) 
-PCR-RFLP 
-RAPD-PCR 
 

Ahmed et al. 2013 ZooKeys 362, 1-27 
 
Zhou et al. 2017 Eur J Plant Pathol 148, 755-
769 
 
EPPO (2017) Pest risk analysis for Meloidogyne 
mali. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

M.  mali blev beskrevet i Japan og er herfra indslæbt til Holland. Spredt fra Holland til Italien og Frankrig ved eksport af inficerede elmetræer. 
Et enkelt fund i USA (New York) rapporteret i 2016. Et enkelt, tvivlsomt fund i Kina er rapporteret.  
Udbredelsen i Japan er ikke præcist beskrevet, men arten betragtes som en af de vigtigste skadegørende nematoder på æbletræer i Japan.  
I de europæiske lande er fund konstateret på få lokaliteter: Forsøgsmarker med elm, en botanisk have og en kommunal planteskole, og 
udbredelsen må betegnes som begrænset. 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja  
Beskriv i givet fald hvor:  
Holland, Italien og Frankrig. 
 
 

Ahmed et al. 2013 ZooKeys 362, 1-27 
 
Zhou et al. 2017 Eur J Plant Pathol 148, 755-
769 
 
EPPO (2017) Pest risk analysis for Meloidogyne 
mali. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA 



 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
 
Den mest sandsynlige smittevej er ved indførsel af inficerede planter (med rødder) og inficeret jord. 
Særligt spredning via elmetræer fra inficerede plots i det hollandske forædlingsprogram for resistens mod elmesyge (Ophiostoma ulmi) kan 
udgøre en risiko. 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☒ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☒ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage ☐ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 
 

EPPO (2017) Pest risk analysis for Meloidogyne 
mali. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
 
Elmetræer fra det hollandske forædlingsprogram for resistens mod elmesyge (Ophiostoma ulmi) er indført i 10 europæiske lande, herunder 
Danmark, hvorfor der er en risiko for at arten allerede er i Danmark.  
De egnede klimatiske forhold i Danmark samt tilstedeværelsen af egnede værtsplanter betyder, at arter kan etablere sig i Danmark. 
  
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

EPPO (2017) Pest risk analysis for Meloidogyne 
mali. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA 
 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
 
Inficerede træer, fx frugttræer, udviser forøget sårbarhed for sekundære patogener, der kan inficere via åbninger i gamle rodgaller. Dette øger 
risikoen for, at stærk vindpåvirkning blæser træer op ved roden. 
Produktionstab som følge af reduceret vækst samt vand- og mineraloptag. 

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Frugttræer 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Ja, en række træer samt vilde urter. 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☒              Høj ☒ 
 

EPPO (2017) Pest risk analysis for Meloidogyne 
mali. EPPO, Paris. 
Findes på: 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA 



PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja  
Indsæt link til PRA: 
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima Ja  
 

EPPO (2017) Pest risk analysis for Meloidogyne 
mali. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  
 
Europæiske fund tidligere identificeret som M. ulmi, men M. ulmi regnes nu som M. mali. 
 

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Mette Vestergård, 28/11/2018 
 
Review: Mogens Nicolaisen 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Naupactus xanthographus 
 
Dansk trivialnavn: (snudebille) – South American fruit tree weevil 
 
Skadegørertype: insekt, fam. Curculionidae 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

De voksne individer er mørke, brunlige til grå snudebiller (2 til 2,5 cm lange) med grønlige bånd på thorax og abdomen. Larverne er hvide og 
ca. 1,5 cm lange. Æggene lægges i sensommeren og efteråret i de dele af planterne, der er over jorden, nyklækkede larver falder derpå ned på 
jorden i deres søgen efter egnede rødder. Billen overvintrer som larver i jorden. Forpupning sker i jorden.  

 
Foto af voksen snudebille fundet på æble fra Uruguay. Foto: P. Reynauld. 
 

 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Direkte skade forårsaget af larver, der lever af rødder, hvilket fører til, at bladløvet visner. De voksne snudebillers æden forårsager overfladisk 
skade på blade (uregelmæssige bladerande) og frugter. N. xanthographus kan også ændre frugternes kvalitet på grund af ekskrementer på 
frugterne. Der er ikke fundet fotos af symptomer.  

 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

Polyfag, lever af talrige dyrkede plantearter og ukrudt (f.eks. Sorghum halepense). De økonomisk vigtige værter omfatter vinranker og 
frugttræer som: æble, pære, blomme og anden stenfrugt (Prunus spp.), citrusfrugt, kiwifrugt og avokado. Andre registrerede værtsplanter er 
kaki, japansk mispel, soja, valnød, mispel, bønner, tomat, kartoffel, poppel, brombær, oliventræ og lucerne.   

 
 



Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
Voksne snudebiller kan ikke flyve, så det er sandsynligt, at spredning ad naturlig vej er begrænset. Over lange afstande kan handel med 
angrebne planter sprede skadegøreren ligesom flytning af angrebet jord, der hænger ved planter eller maskineri. Voksne snudebiller kan være 
skjult i klaser af spisedruer og er blevet fundet i USA og Peru på druer fra Chile.  
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Nej 

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Nej 
 

 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Et gulligt båndet mønster på den voksne snudebille er karakteristisk. Larver kan ikke bestemmes mht. art ud fra morfologi. Der findes 
morfologiske bestemmelsesnøgler (se reference).  

Lanteri A, del Río MG (2017) Naupactus 
xanthographus (Germar) species group 
(Curculionidae: Entiminae: Naupactini): a 
comprehensive taxonomic treatment. Journal 
of Natural History 51, 27-28. 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
En PCR-baseret metode er blevet beskrevet til bestemmelse af denne og en beslægtet art.  

Aguirre C, Olivares N, Luppichini P, Hinrichsen 
P (2015) A PCR-based diagnostic system for 
differentiating two weevil species (Coleoptera: 
Curculionidae) of economic importance to the 
Chilean citrus industry. Journal of Economic 
Entomology 108, 107-113. 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

N. xanthographus forekommer kun i Sydamerika. Den er udbredt i Argentina og indført i Chile. Der er begrænset information om situationen i 
Brasilien, Paraguay og Uruguay. 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja 
Beskriv i givet fald hvor:   
Fundet i parti af æbler fra Uruguay i havnen i Marseille, Frankrig.  
 

 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
Planter til udplantning, frugt, jord fra lande, hvor skadegøreren forekommer.  
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☒ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☒ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage  
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 

 



Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
Frugter af Rosaceae (æble, pære etc.) er værtsplanter, som udplantes i stort omfang i Danmark.  
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Ja 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Anses ikke for at være en væsentlig skadegører i sit oprindelsesland, men er væsentlig i Chile, hvortil den blev indført. De optimale 
klimaforhold er ikke kendt, men sandsynligvis varmere end dansk klima.  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Frugttræer, lucerne, spisedrue, muligvis tomater i væksthuse.  
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Ja, adskillige ukrudtsarter kan være værtsplanter. 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☒              Høj ☐ 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Nej  
Indsæt link til PRA:  
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima   
 

 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 20/11/2018 
 
Fagfællegranskning: Seniorforsker Henrik Skovgaard, 25/11/2018 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Neodiprion abietis  
 
Dansk trivialnavn: bladhveps (intet specifikt artsnavn) (engelsk: balsam fir sawfly)  
 
Skadegørertype: insekt 
 
Dato for udfyldelse, AU: 27/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Arten er en lille hveps med sort krop, store øjne og lysebrune ben. Nyklækkede larver i første stadium har lysebrune hoveder, og forud for 
hudskifte til andet larvestadium skifter deres hoveder farve til mørkebrune. Hovedet er sort i andet til femte stadium. Larver i første og andet 
stadium mangler længdestriber. Larver i tredje, fjerde og femte stadium har tre par mørke længdestriber. Kroppens farve og længde varierer 
også mellem larvestadierne. I begyndelsen er kroppen gennemsigtig, men bliver så lysegrøn senere i første larvestadie. Kropslængde: 2,43 mm 
– 3,15 mm. Følehornene hos hannerne har 21-23 led, mens det hos hunnerne er 18-20 led. Både han- og hunbladhvepse spinder en kokon i 
løvet som larver i sidste stadium, de forpupper sig inde i denne, og de voksne bladhvepse dukker frem af kokonen inden for 2-3 uger. 
Hannerne udvikler sig hurtigere (30 dage) end hunnerne (35 dage). 
 

    
 
Fotos af larver (af Andermatt Biocontrol, til venstre & i midten), og voksen han (DKB Digital Design) 

S. Li (2003). Notes on larval instars and adult 
antennae of Neodiprion abietis (Hymenoptera: 
Diprionidae). Canadian Entomologist. 135: 
745-748. 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Efter at være klækket æder larven i første stadium af hele kronen af etårigt løv, og larverne i en gruppe søger føde sammen ved at flytte sig fra 
et skud til et andet. Larverne udvikler sig optimalt, når de kan æde af løv af forskellig alder.  I de tidlige larvestadier æder larverne kun af de 
ydre dele af nålene. I de sene larvestadier æder larverne mere nålevæv, men aldrig hele nålen. Afløvning stimulerer ikke nysætning af knopper 
eller skud, hvilket bidrager til en langsom genvækst og en alvorlig påvirkning. Angrebne træer er karakteriserede ved at have grønne 
grenspidser og rødfarvede nåle inde mod midten af træet.  

L.J. Anstey, D.T. Quiring, D.P. Ostaff (2002). 
Seasonal Changes in Intra-tree Distribution of 
Immature Balsam Fir Sawfly (Hymenoptera: 
Diprionidae). Canadian Entomologist. 134: 
529-538. 



 
Foto: Andermatt Biocontrol 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)   

Den væsentligste vært er Abies balsamea (balsamgran), men andre nåletræsarter er tillige blevet rapporteret som værtsplanter. Dette tyder 
på, at N. abietis er et artskompleks.  Det er larver i 3.-5. stadium, er ansvarlige for afløvning og tab af bladmasse hos træer, hvilken igen kan 
føre til trædød.  

Moreau G, Quiring DT, Eveleigh ES, Bauce É 
(2003) Advantages of a mixed diet: feeding on 
several foliar age classes increases the 
performance of a specialist insect herbivore. 
Oecologia 135, 391-399 
 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
De voksne hunner kan flyve, men der er ikke tilgængelige data om deres flyveevne. Over lange afstande kan handel med angrebne 
værtsplanter sprede skadegøreren. Interessant nok er, at indtil videre har den eneste lejlighed, hvor N. abietis er blevet fundet i EU (Holland), 
været på Gaultheria sp., som aldrig er blevet rapporteret som vært for N. abietis, men som åbenbart kan transportere den. Afskårne grene af 
Gaultheria sp. importeres fra den nordvestlige del af Nordamerika til brug i blomsterbuketter. Disse afskårne grene høstes almindeligvis fra 
underskov i Canada.  
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :   

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:    
 

 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Larver i først og andet stadium mangler længdestriber. Larver i tredje, fjerde og femte stadium har tre par mørke længdestriber. Kropsfarve og 
–længde varierer også mellem larvestadierne. I begyndelsen er kroppen gennemsigtig, men bliver så lysegrøn senere i første larvestadie. Disse 
er artsspecifikke kendetegn. Kropslængden er 2,43 mm – 3,15 mm.  
Formen på følehornene og antallet af følehornsled er to af de væsentligste taksonomiske træk, der anvendes ved klassificering af bladhvepse. 
Hannens kamdelte og hunnens savtakkede følehorn bruges til at skelne mellem bladhvepse. Følehornene hos voksne bladhvepshanner har 21-
23 led, mens det hos hunner er 18-20 led. 
  

 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder):   
Der kendes ingen molekylærbiologiske metoder til at bestemme arten.  

 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

Hjemmehørende i Nordamerika; forekommer i det sydlige Canada og det nordlige USA.  
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja 
Beskriv i givet fald hvor: 

 



I oktober 2016 opfangede NPPO i Holland arten på afskårne Gaultheria-grene fra USA. 
 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
Planter til plantning, afskårne grene af værtsplanter eller ikke-værtsplanter (som Gaultheria), der transporterer levende stadier (æg, larver, 
pupper) fra lande, hvor N. abietis forekommer.   
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☒ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage  
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

      Anfør lande hvor skadegøreren forekommer: 
Arten findes I Nordamerika, især i Canada og de nordlige stater af USA 

 
 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
Potentielle værtplanter findes sporadisk, men bredt tilgængeligt i Danmark, så hvis arten først ankommer, er etablering sandsynlig.   
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Arten kan forårsage alvorlig skade (afløvning, tab af bladmasse, trædødelighed) hos nåletræer.  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Ja, nåletræer plantes i udstrakt grad som pryd- og parktræer. Balsamgran er imidlertid ikke særlig almindelig, så mens der er uklarhed 
vedrørende værtsplantespecificitet, kan dette spørgsmål ikke besvares med sikkerhed.  
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☒                  Moderat ☐              Høj ☐ 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Nej 
Indsæt link til PRA:  
 

 



23. Er PRA’en relevant for dansk klima  
 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 27/11/2018 
Fagfællegranskning: Seniorforsker Annie Enkegaard 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Rose rosette virus (RRV) 
Dansk trivialnavn:  
 
Skadegørertype: Virus 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/08/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Rose rosette virus forårsager “Rose Rosette Disease” (Laney et al. 2011; Di Bello et al. 2015). Virus overføres mellem planter med miden 
Phyllocoptes fructiphilus Koch (Acari: Eriophyidae). 
 
Fotos:  
https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/oct16/d3677-1  

Laney et al 2011. J. Gen. Virol. 92: 1727-32. 
 
Di Bello et al. 2015. Vir. Res. 210: 241-44. 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Heksekost-lignende symptomer er det mest typiske. De første symptomer er rødfarvning af bladnervernes underside. Dette efterfølges af en 
kraftigt øget dannelse af vegetative skud. Blade bliver efterhånden krøllede og hele heksekosten bliver rød (Laney et al. 2011). 
Fotos: 

 
Foto: Missouri Botanical Garden. 
 
 

Laney et al 2011. J. Gen. Virol. 92: 1727-32. 
 

https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/oct16/d3677-1


 
 
 
Foto: Missouri Botanical Garden. 
 
 

 
Foto: USDA, Agricultural Research Service. 
 
Kilde: 
https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Rose_Rosette_Virus 
 
http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/help-for-the-home-gardener/advice-tips-resources/pests-and-
problems/diseases/viruses/rose-rosette.aspx 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

P. fructiphilus kan findes på alle planter i Rosa (undtaget R. bracteata) men ikke på andre genera i Rosaceae (Skoracka et al. 2010). 
RRV er fundet på mange arter af dyrkede og vilde roser.  R. multiflora er særligt modtagelig (EPPO, 2016). 

Skoracka et al. (2010) Exp. Appl. Acarology 51: 
93-113. 
 
EPPO, 2016. Rose Rosette Virus (Emaravirus). 
EPPO, Paris, France. Available at: 
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List
/viruses/RRV000.htm 
 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Rose_Rosette_Virus
http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/help-for-the-home-gardener/advice-tips-resources/pests-and-problems/diseases/viruses/rose-rosette.aspx
http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/help-for-the-home-gardener/advice-tips-resources/pests-and-problems/diseases/viruses/rose-rosette.aspx
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/viruses/RRV000.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/viruses/RRV000.htm


Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
Phyllocoptes fructiphilus er den eneste kendte RRV vektor. P. fructiphilus transporteres passivt over større afstande med vind, i tøj eller på 
udstyr. Hunner overvintrer under bark eller i knopper. Over sommeren dannes mange generationer.  
RV kan også overføres ved podning og muligvis også mekanisk. 

 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Ja 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Ja 

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Nej 
 

EPPO, 2016. Rose Rosette Virus (Emaravirus). 
EPPO, Paris, France. Available at: 
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List
/viruses/RRV000.htm 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
 
Typiske RRV symptomer er heksekost og rødfarvning. Disse kan minde om phytoplasma infektion eller om herbicid-skader. 

EPPO, 2016. Rose Rosette Virus (Emaravirus). 
EPPO, Paris, France. Available at: 
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List
/viruses/RRV000.htm 
 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
RT-PCR 

Dobhal et al. (2016) J. Virol. Meth. 47-56 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

RRV og Rose rosette disease spredes i Nord-amerika (Canada og USA) over et bredt klimatisk område (fra Canada til Texas). P. fructiphilus er 
kun kendt fra Nord-Amerika men data mangler generelt (EPPO, 2016). 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Nej  
Beskriv i givet fald hvor:  
 
 

EPPO, 2016. Rose Rosette Virus (Emaravirus). 
EPPO, Paris, France. Available at: 
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List
/viruses/RRV000.htm 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
 
Den eneste kendte alvorlige smittevej er gennem vektoren. Frøsmitte er ikke observeret. Da både virus og vektor kun vides at forekomme på 
Rosa er planter til plantning og afskåret levende materiale den mest sandsynlige indgangsvej.  
Normalt er sygdommen let genkendelig og vil blive stoppet før indførsel, men ny-inficeret materiale har ikke nødvendigvis symptomer. Rosa 
multiflora som grundstamme kan bære virus. Sundt plantemateriale kan have inficeret vektor på sig. Plantevævskulturer kan være 
virusinficerede, men vil ikke have vektoren tilstede. 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☒ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☒ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage ☐ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/viruses/RRV000.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/viruses/RRV000.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/viruses/RRV000.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/viruses/RRV000.htm


 
 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
 
Vektoren forekommer over et stort område i USA/Canada, også i områder med hårdere vintre end DK. En express PRA fra UK/Nord-Irland 
vurderer at RRV kan etablere sig i disse lande (DEFRA, 2016). På baggrund af dette kan RRV etablere sig i DK. 
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

DEFRA, 2016. 
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/
pras/RRV-PRA-2016-V4-for-consultation.pdf 
 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Inficerede planter mister deres værdi pga. synlige symptomer. Inficerede planter dør efter 1 – 5 år. 

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Alle arter af dyrkede roser 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Vilde roser 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☐              Høj ☒ 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja  
Indsæt link til PRA: 
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima Ja  
 

DEFRA, 2016. 
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/
pras/RRV-PRA-2016-V4-for-consultation.pdf 
 

https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/pras/RRV-PRA-2016-V4-for-consultation.pdf
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/pras/RRV-PRA-2016-V4-for-consultation.pdf
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/pras/RRV-PRA-2016-V4-for-consultation.pdf
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/pras/RRV-PRA-2016-V4-for-consultation.pdf


Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Mogens Nicolaisen, 20/08/2018 
Fagfællegranskning: Annie Enkegaard 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Sirococcus tsugae 
Dansk trivialnavn: Intet kendt 
 
Skadegørertype: Svamp 
 
Dato for udfyldelse, AU: 17/12/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Sirococcus tsugae er en svamp, der angriber skudspidserne af nåletræ.  

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_Lis
t/fungi/Sirococcus_tsugae.htm 
 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)  

Sygdommen er karakteriseret ved lysbrun-lyserød farvning af nåle efterfulgt af nedvisning af de angrebne skudspidser og delvis tab af nåle. 
Sygdommen angriber sjældent mere end 4 cm fra skudspidsen, men kan i nogen tilfælde angribe mange skudspidser på samme træ. Patogenet 
angriber planter i alle vækststadier, altså både småplanter, udplantningsplanter og skov- og parktræer. Det menes, at den primære infektion 
sker om foråret kort efter fremspiring af nye skud. 
 
Fotos: 

 
 
Symptomer af Sirococcus tsugae på Cedrus atlantica – Billeder er fra EPPO: Dr Thomas Brand (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, DE) 
 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_Lis
t/fungi/Sirococcus_tsugae.htm 
 
Schmitz et al. 2018. New Disease Reports 38, 
16. http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-
0588.2018.038.016 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm


 

 
 
Billeder fra Schmitz et al. 2018. New Disease Reports 38, 16. http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2018.038.016 
 
Kilde: 
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm  og Schmitz et al. 2018 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

Følgende værtsplanter er identificeret: Cedrus spp. (C. atlantica, C. deodara) og Tsuga spp. (T. canadensis, T. heterophylla, T. mertensiana).  S. 
tsugae skulle være mindre aggressive på T. canadensis og T. heterophylla. 
 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_Lis
t/fungi/Sirococcus_tsugae.htm 
 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm


Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
Svampens konidiesporer spredes med i regnvand og det er sandsynligt, at kraftige vinde kan sprede patogenet over store afstande. Et nært 
beslægtet patogen, S. conigerus, kan være frøbåren, men det er ikke undersøgt om S. tsugae også kan være det.  

 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Ikke relevant 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Nej 

Ikke relevant 
 

7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Nej 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_Lis
t/fungi/Sirococcus_tsugae.htm 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Før Rossman et al. 2008 hørte S. tsugae til arten S. conigenus. Efter undersøgelsen af S. conigenus identificeredes to nye arter: S. tsugae og S. 
piceicola. S. tsugae inficerer Cedrus Spp. og Tsuga spp., mens S. piceicola angriber Picea spp. 
 

Rossman et al. 2008. For. Path. 38:47–60 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
PCR 

Smith and Stanosz 2008. Forest Pathology 
38:156-168 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

Ifølge EPPO er S. tsugae foreløbigt dokumenteret i følgende lande: 
I EPPO regionen i Tyskland, England og Belgien. I Tyskland blev S. tsugae første gang fundet i 2014 i Niedersachsen på to ældre Cedrus atlantica 
træer (et i en privat have i Bad Zwischenahn og et i en park i Rastede). Svampen blev første gang identificeret i 2014 i England på et C. atlantica 
træ i en privat have, hvorefter man udførte en survey og fandt S. tsugae på 21 andre lokationer i England, Wales og Skotland. Den blev i 2018 
rapporteret fra Belgien, hvor den inficerede C. atlantica. 
S. tsugae er også fundet i Canada og USA. 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja 
Beskriv i givet fald hvor: Tyskland, England og Belgien. Se venligst pkt. 10. 
 
 

NPPO of Germany (2014-10). 
NPPO of the United Kingdom (2015-10).  
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_Lis
t/fungi/Sirococcus_tsugae.htm 
 
Pérez-Sierra et al. 2015. Plant Disease 99:Page 
1857 
https://doi.org/10.1094/PDIS-04-15-0378-
PDN 
 

Schmitz et al. 2018. New Disease Reports 38, 
16. http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-
0588.2018.038.016 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1094/PDIS-04-15-0378-PDN
https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1094/PDIS-04-15-0378-PDN


 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
 
Patogenet vil formentlig kunne spredes med vind fra Tyskland og England og måske også med frø, planter eller stiklinge, men spredningsvejene 
er ikke undersøgt grundigt 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☒ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage ☐ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_Lis
t/fungi/Sirococcus_tsugae.htm 
 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
Patogenet er fundet i både Tyskland og England og efter et enkelt fund i England i 2014 viste den efterfølgende survey i England, Skotland og 
Wales, at patogenet var 21 steder.  
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
 
Evt. inficerede planter mister deres værdi pga. synlige symptomer 

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Ceder (Cedrus) og skarntydegran (Tsuga) forekommer som prydplanter i haver og parker. 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:  
Nej 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☒                  Moderat ☐              Høj ☐ 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja 
 
Indsæt link til PRA: https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/4d8f8_sirococcus-tsugae_pra.pdf 
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima Ja 

https://pflanzengesundheit.julius-
kuehn.de/dokumente/upload/4d8f8_sirococcu
s-tsugae_pra.pdf 
 

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Sirococcus_tsugae.htm
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/4d8f8_sirococcus-tsugae_pra.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/4d8f8_sirococcus-tsugae_pra.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/4d8f8_sirococcus-tsugae_pra.pdf


 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Sabine Ravnskov, 17/12/2018 
Review: Mogens Nicolaisen 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Thekopsora minima 

 
Dansk trivialnavn: Der findes ikke et dansk trivialnavn men på engelsk og tysk kaldes den ”blueberry rust”, ”blueberry leaf rust” og ”blaubeerrost” 
 
Skadegørertype: Svamp 
 
Dato for udfyldelse, AU: 04/12/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Thekopsora minima er en rustsvamp med værtsskifte, hvor urediniosporer, teliosporer og basidiesporer dannes på blåbær (Vaccinium spp.) og 
andre planter fra Ericaceae (Lyng) familien. Spermogonier og æcidiesporer dannes på Hemlock/Skarntydegran (Tsuga spp.) 
 
  

Mini data sheet on Thekopsora minima, EPPO, 
2017-09, available at: 
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents 
 
 
Pfister, S. E., Halik, S., and Bergdahl, D. R. 2004. 
Effect of temperature on Thekopsora minima 
urediniospores and uredinia. Plant Dis. 88:359-
362. 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

På oversiden af bladet ses i begyndelse næsten cirkulære gule pletter, som senere bliver brune og nekrotiske og mere kantede evt. med en 
lilla kant. Hvis planten er fuldt modtagelig udvikles store pustler med gule til orange urediniosporer på undersiden af bladet. Ved kraftig 
infektion er de nekrotiske områder store og efterhånden vil bladene visne og falde af. 
Udviser planten delvis resistens mod svampen, kan der være færre og mindre pustler omgivet af klorose på undersiden af bladet. Senere på 
sæsonen kan pustler også ses på bærrene. På Tsuga spp. (Skarntydegran/Hemlock) kan ses æcidier, som bryder frem fra epidermis på 
undersiden af de nye nåle og kogler (det har ikke været muligt at finde et billede). 

 

 
 
Foto: Babiker et al. (2018) HortScience 53: 1447-1452, https://doi.org/10.21273/HORTSCI13319-18 
 

Babiker et al. (2018) HORTSCIENCE 
53(10):1447–1452. 2018. 
https://doi.org/10.21273/HORTSCI13319-18 
 
Schilder A.M.C and Miles T.D. (2011) Plant Dis 
95: 768 
 
Mini data sheet on Thekopsora minima, EPPO, 
2017-09, available at: 
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents 
 
 
 

https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents
https://doi.org/10.21273/HORTSCI13319-18
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents


 
Foto: https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/photos 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

Den primære vært, hvor urediniosporer, teliosporer og basidiosporer dannes er forskellige arter af Lyng-familien som fx Vaccinium spp, som er 
den mest almindelige vært. Desuden kan den angribe arter af Azalea, Gaylussacia, Hugeria, Leucothoe, Lyonia, Menziesia, Pernettya, Pieris, og 
Rhododendron. Skålrust stadiet dannes på mellemværten Hemlock/skarntydegran (Tsuga canadensis, T. diversifolia).  

Mini data sheet on Thekopsora minima, EPPO, 
2017-09, available at: 
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents 
 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
Svampen kan spredes via handel med inficerede planter. Derudover spredes svampen via vindbårne sporer, især urediniosporer men også 
æcidiesporer kan spredes over længere afstande. Selv om svampen er afhængig af levende plantevæv, kan den muligvis overleve i få dage på 
overfladen af f.eks. tøj, sko, emballage og udstyr, hvilket er kendt for andre rustsvampe som fx Puccinia arter.  

 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er): 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Nej 

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Nej 
 

Mini data sheet on Thekopsora minima, EPPO, 
2017-09, available at: 
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents 
 
 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
 
Svampen kan forveksles med Pucciniastrum vaccinii (=Naohidemyces vaccinii), som også forårsager rust på blåbær og allerede findes på arter 
af blåbær og tyttebær hjemhørende i Europa. Desuden findes arten N. fujisanensis, som er endemisk i Japan. Disse rustarter danner også 
pustler på undersiden af bladet med gule til orange urediniosporer. Naohidemyces spp. og T. minima er vanskelige at skelne morfologisk. Det 
sikreste vil være at DNA-sekventere (se nedenfor)   
 
 

Mini data sheet on Thekopsora minima, EPPO, 
2017-09, available at: 
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents 
 
Barrau C. et al. (2002) Plant Dis, 86: 1178, 
https://doi.org/10.1094/PDIS.2002.86.10.1178
B 
 
https://pflanzengesundheit.julius-
kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopso
ra-minima_express-pra.pdf 
 
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract
/19952300760 
 
 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
Svampen kan identificeres ved DNA ekstraktion direkte fra pustler på inficerede blade efterfulgt af PCR og sekventering af ITS (Internal 
Transcribed Spacer) regionen. 

Schilder A.M.C and Miles T.D. (2011) Plant Dis 
95: 768, 
https://doi.org/10.1094/PDIS-12-10-0884 
 
 

https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/photos
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/documents
https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1094/PDIS.2002.86.10.1178B
https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1094/PDIS.2002.86.10.1178B
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopsora-minima_express-pra.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopsora-minima_express-pra.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopsora-minima_express-pra.pdf
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19952300760
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19952300760
https://doi.org/10.1094/PDIS-12-10-0884


Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): Udbredelsen opgjort 2017 ifølge EPPO kan ses af 

nedenstående kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/distribution 

 
 

 
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja  
I 2015 i Tyskland på en planteskole i Niedersachsen. Desuden er den blevet rapporteret i Belgien (2016), Holland (2017) og Portugal (2017)    
 
 

Schrader G and Maier W (2015) Express PRA 
available at: 
https://pflanzengesundheit.julius-
kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopso
ra-minima_express-pra.pdf 
 
https://gd.eppo.int/reporting/article-5916 
 
https://gd.eppo.int/reporting/article-6027 
 
https://gd.eppo.int/reporting/article-6028 
 

 
 

2. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark): 
Via inficerede planter til plantning. Hvis svampen er fuldt udviklet i bladene kan symptomerne ses tydeligt og inficerede planter vil kunne 
stoppes før indførsel. Svampen er overvejende tilstede i bladene, men kan også findes i knopper og på bær. Urediniosporer kan spredes med 
vinden fra omkringliggende inficerede områder. Det vides ikke, hvor lange afstande de kan spredes over. Desuden kan sporerne spredes på 
overfladen af tøj, sko, emballage etc. 
 
 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☒ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☒ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 

 
EPPO (2017) Pest risk analysis for Thekopsora 
minima. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI 
 

https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/distribution
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopsora-minima_express-pra.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopsora-minima_express-pra.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopsora-minima_express-pra.pdf
https://gd.eppo.int/reporting/article-5916
https://gd.eppo.int/reporting/article-6027
https://gd.eppo.int/reporting/article-6028


Træflis og træaffald 
Træemballage ☐ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark): Optimum temperaturer for dannelse og spiring af urediniosporer samt infektion er 19-23°C. Ved optimal 
temperatur for svampen er inkubationstiden 10-14 dage. Da svampen forekommer naturligt i områder af Nordamerika, må det antages, at den 
forekommer under klimaforhold, der kan sammenlignes med danske klimaforhold. Urediniosporer kan reinficere den primære værtplante. 
Mellemværten er kun sporadisk til stede i Danmark, men hvis inficerede planter af blåbær eller andre modtagelige planter, som fx arter af 
Rhododendron og Azelea har grønne blade hele året, vil svampen sandsynligvis kunne overvintre i bladene og behøver derfor ikke 
mellemværten for at overvintre i Danmark. Desuden antager man at svampen kan overvintre som mycelium i knopper. Minimumstemperatur 
for overlevelse i knopper og blade kendes ikke. Hvis inficerede planter opbevares under beskyttede forholde (fx i væksthus) om vinteren vil 
svampen sandsynligvis kunne overvintre. 
 
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

Pfister, S. E., Halik, S., and Bergdahl, D. R. 2004. 
Effect of temperature on Thekopsora minima 
urediniospores and uredinia. Plant Dis. 88:359-
362. 
 
EPPO (2017) Pest risk analysis for Thekopsora 
minima. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI 
 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Inficerede planter mister deres værdi pga. synlige symptomer samt reduceret dannelse af bær 

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Rhododendron, Azalea og Vaccinium arter i haver 
 

 Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: Ja vilde arter af fx Vaccinium 
 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   

 
Lav  ☐                  Moderat ☒              Høj ☐ 
 
Svampen kan have betydning for produktionen af havebrugsplanter, idet den også kan inficere arter af fx Rhododendron og Azalea 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Ja  
Indsæt link til PRA: 
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima Ja  
PRA er udført for Tyskland og for hele EPPO regionen 

Schrader G and Maier W (2015) Express PRA 
available at: 
https://pflanzengesundheit.julius-
kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopso
ra-minima_express-pra.pdf 
 
EPPO (2017) Pest risk analysis for Thekopsora 
minima. EPPO, Paris. 
Available at 
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk
_Analysis/PRA_intro.htm and 
https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI 
 
 

https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopsora-minima_express-pra.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopsora-minima_express-pra.pdf
https://pflanzengesundheit.julius-kuehn.de/dokumente/upload/fee0d_thekopsora-minima_express-pra.pdf


Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Annemarie Fejer Justesen, 06.12.2018 
 
Review: Mogens Nicolaisen 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Tomato Leaf Curl New Delhi Virus (TLCNDV)  
 
Skadegørertype: Virus 
 
Dato for udfyldelse, AU: 20/10/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

TLCNDV tilhører gruppen af begomovirus og blev først beskrevet i tomater i Indien (ToLCV-India). Efterfølgende er den fundet i forskellige arter 
fra Cucurbitaceae, udover arter fra Solanaceae. Efter de første fund i Indien fandtes den efterfølgende i andre asiatiske lande. I 2012 blev den 
fundet i Spanien på squash og er siden fundet flere steder i Spanien, Italien, Marokko og Tunesien. TLCNDV overføres mellem planter med 
mellusen Bemisia tabaci. 
 
  

Zaidi et al (2017) Molecular Plant Pathology 
18: 901-911 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

Gulmosaik på bladene, bladkrølning, forstørrelse af bladnerver (vein swelling), væksthæmning. Frugter i Cucurbitaceae kan få grovere skind, og 
der kan forekomme revner i overfladen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: APS Press 
 
 
 
 
 

EPPO 2015, Paris, France. Available at: 
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newd
elhi 
 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newdelhi
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newdelhi
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newdelhi


 
 
 
 

 
 
Foto: TLCNDV på agurk. Dr. Raffaele Giurato. 
 

 
 
Foto: TLCNDV på squash. Dr. Raffaele Giurato. 
 



Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

TLCNDV er fundet på Solanaceae, herunder Solanum lycopersicum, S. melongena, S. tuberosum, Capsicum spp. og på Cucurbitaceae, herunder 
Cucumis melo, C. sativus, C. pepo. Herudover er viruset identificeret i en række andre planter som f.eks. Hibiscus, Luffa, Lagenaria, Daucus 
(EPPO 2015; Zaidi et al 2017) 

EPPO 2015, Paris, France. Available at: 
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newd
elhi  
Zaidi et al. (2017) Molec Plant Path 18:901 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
Den eneste kendte alvorlige smittevej er gennem vektoren. Det vides ikke, om der forekommer frøsmitte eller kontaktsmitte. Bemisia tabaci 
er den eneste kendte vektor for TLCNDV. B. tabaci vurderes i Danmark kun at kunne etableres sig i væksthuse og lignende (CABI 2015). 
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Ja 
Anfør navn på vektor(er): 
Bemisia tabaci 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Ja 
Bemisia kan etablere sig i væksthuse. Dermed er der risiko for at virus kan spredes i væksthuskulturer 

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Nej 
 

Gilioli et al. (2014) Pest Manag Sci 70: 1611–
1623 
EFSA Panel on Plant Health (2013) EFSA 
Journal, 11: 3162 
 
CABI 2015: 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C23
2294C-67F7-4087-A0C4-F62F57A17113 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Typiske TLCNDV symptomer er krølning af blade og frugter af Cucurbitaceae med fortykkede og revnede overflader. Ingen kendte 
forvekslingsmuligheder. 

 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
ELISA, f.eks. fra DSMZ; LAMP; PCR 

Jeevalatha et al (2018) Eur. J. Plant Path. 150: 
565-573 
Alfaro-Fernandez et al (2016) J. Plant Path. 98: 
245-254. 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

TLCNDV findes især i asiatiske lande (Indien, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Indonesien og Taiwan), men er i de senere år spredt til 
Middelhavsområdet (Italien, Spanien, Marokko og Tunesien (Moriones et al 2017). 
 
Bemisia tabaci (vektoren) findes i hele verden, dog er udbredelsen på friland begrænset af klimatiske forhold; arten vil sandsynligvis ikke 
kunne etablere sig på friland i DK (CABI 2015). 
 

11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja  
Beskriv i givet fald hvor:  

Italien, Spanien 

 
 

Moriones et al. (2017) Viruses 9: 264. 
 
CABI 2015: 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C23
2294C-67F7-4087-A0C4-F62F57A17113 
 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C232294C-67F7-4087-A0C4-F62F57A17113
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C232294C-67F7-4087-A0C4-F62F57A17113
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C232294C-67F7-4087-A0C4-F62F57A17113
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C232294C-67F7-4087-A0C4-F62F57A17113


 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
 
Så vidt vides importeres der ikke planter af Cucurbitaceae og kun prydplanter af Solanaceae i begrænset omfang. Både virus og vektor skal 
sandsynligvis være tilstede for at virus skal spredes, hvilket reducerer risikoen for en opformering under danske forhold. Da TLCNDV inficerer 
kartoffel, kan knolde være en teoretisk indgangsvej, men også her vil vektoren sandsynligvis ikke være tilstede samtidig, og virus vil derfor ikke 
spredes. 
 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☐ 
Frugt og grøntsager☒ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☒ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. 
Træflis og træaffald 
Træemballage ☐ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

 
 

EPPO 2015, Paris, France. Available at: 
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newd
elhi 
 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
Skadegørerens mulighed for at etablere sig i DK er afhængig af vektoren Bemisia tabaci’s mulighed for at etablere sig. Bemisia tabaci vurderes 
kun at kunne overleve i væksthuse og lignende under danske forhold (CABI 2015). 
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Ja 
 
 

CABI 2015: 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C23
2294C-67F7-4087-A0C4-F62F57A17113 
 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Inficerede planter mister deres værdi pga. synlige symptomer på frugterne.  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Arter af Cucurbitaceae og Solanaceae 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
Nej, dog findes der arter af Cucurbitaceae og Solanaceae i DK 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☐              Høj ☐ 
Ikke relevant da skadegøreren ikke vurderes at kunne etableres i DK 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Nej  
Indsæt link til PRA: 
 

 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newdelhi
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newdelhi
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newdelhi
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C232294C-67F7-4087-A0C4-F62F57A17113
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C232294C-67F7-4087-A0C4-F62F57A17113


23. Er PRA’en relevant for dansk klima Vælg et element. 
 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  
Der findes omfattende vurderinger af B. tabaci og dens evne til at etablere sig under forskellige klimatiske forhold, f.eks. fra EFSA 
 

EFSA Panel on Plant Health (2013) EFSA 
Journal, 11: 3162 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Mogens Nicolaisen, 02/10/2018 
Review: Annie Enkegaard 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Xylosandrus compactus og tilhørende svampe  
 
Dansk trivialnavn: (barkbiller inkl. symbiotiske svampe); intet specifikt dansk artsnavn 
 
Skadegørertype: insekt 
 
Dato for udfyldelse, AU: 27/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Xylosandrus compactus (Coleoptera: Scolytidae - black twig borer) er en meget polyfag skadegører på vedplanter. De voksne hunner er 
skinnende sorte, 1,6-1,8 mm lange. Hannerne kan ikke flyve, er rødligt sorte og mindre end hunnerne (0,9-1,3 mm lange). Efter parringen, 
som især foregår mellem søskende lige efter fremkomst som voksne, forbliver hannen i gangsystemet, mens hunnen forlader tunnelen 
gennem indgangshullet og koloniserer grene på nye værter ved at bore et indgangshul og derpå et gangsystem til sin yngel. Antallet af 
larvestadier ser ud til at variere mellem 2 og 3 larvestadier. Der er flere overlappende generationer pr. år. Den lever i symbiose med 
ambrosiasvampe, som er nødvendige for larvens udvikling. Der er indtil videre registreret op til 18 svampearter, som er fundet i hunnens 
mycangium eller inden i insektgangsystemer.  

 
Foto: A. Vannini 
 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quaran
tine/alert_list_insects/xylosandrus_compactus 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   

X. compactus er især et borende insekt på frøplanter, skud og små kviste, men den kan også yngle i afskårne grene på op til 6 cm i diameter 
(sjældent i større materiale). Hos angrebne planter er der blad- og stammenekrose, der udgår fra indgangshullet. Svækkelse af grene 
forekommer omkring 5-7 dage efter begyndende tunnelboring og dannelse af gangsystemer. Henvisnen af kviste og grene bliver sædvanligvis 
tydelig i løbet af nogle ugers angreb. I Lazio, Italien er der for nylig blevet set alvorlig skade på middelhavsmaki i et naturlig miljø.    

 
X.compactus-gangsystem en lille kvist 

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quaran
tine/alert_list_insects/xylosandrus_compactus 



 
Symptomer på skade på Ceratonia silique-træ, Sicilien 
Begge fotos: R. Giurato 
 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)  

 Mere end 200 arter af vedplanter, inklusive nåletræer.  

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quaran
tine/alert_list_insects/xylosandrus_compactus 
 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, 
herunder oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i 
Danmark).  
De voksne hunners flyvning er det væsentligste middel til bevægelse og spredning til nye planter og nye områder over korte afstande. De 
voksne hunner kan sprede sig over mindst 200 m, og spredning over adskillige kilometer er sandsynlig, især hvis båret med vinden. Over 
lange afstande kan handel med angrebne planter, afskårne grene, træ og træemballage sprede arten.  
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er):  
X. compactus spredes ikke med en anden organisme (men den er selv en vektor).  
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :   

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:    
 

Entwistle PF, 1964. Inbreeding and arrhenotoky 
in the ambrosia beetle, Xyleborus compactus 
(Eichh.) (Coleoptera: Scolytidae). Proceedings of 
the Royal Entomological Society of London, 
39:83-88 
Bateman C, Šigut M, Skelton J, Smith KE, Hulcr J 
(2016) Fungal associates of the Xylosandrus 
compactus (Coleoptera: Curculionidae, 
scolytinae) are spatially segregated on the insect 
body. Environmental Entomology 45, 883-890. 
 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Symptomer på angrebne planter udgør den bedst mulige metode til at opdage angreb, men tegnene er ikke artsspecifikke. De voksne hunner 
er mørkebrune til næsten sorte, 1,4-1,9 mm lange og ca. to gange længere end brede. Den forreste del af hovedet er konveks med et svagt 
tværgående fordybning lige over munddelene. Den mellemste del af antennen (”funicle”) har fem led, og følehornskøllen er skråt afskåret, 
ca. 1,2 gange længere end bred. Set fra oven er pronotum næsten rund. Den forreste kant af pronotum er bredt afrundet, med 6-8 
(sommetider 10) tydelige savtakker af ens størrelse. Den forreste halvdel af pronotum er fint ru, hvorimod den bageste del er glat med 
tydelige, flade små fordybninger. Dækvingerne er 1,1 gange længere end brede, konvekse og stejlt skrånende på den bageste del. De 
furede/stribede småhuller på dækvingerne er tydeligt markerede, ca. samme størrelse som dem mellem furerne/striberne. Hver 
mellemfure/mellemstribe har en række lange børster, disse er ca. to gange længere end bredden mellem furerne/striberne. Den stejlt 
konvekse bageste del af dækvingerne ligner den resterende del af dækvingerne. 
  

 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
Der er for øjeblikket ingen molekylærbiologiske metoder til rådighed.  

Bright DE, 1968. Review of the tribe Xyleborini 
in America north of Mexico (Coleoptera: 
Scolytidae). Canadian Entomologist, 100:1288-
1323 

Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

Vidt udbredt i Afrika, Asien og Sydamerika. Den er blevet indført til øerne i Stillehavet, New Zealand, det sydvestlige USA og senest til Europa i 
Italien og Sydfrankrig. X. compactus menes at stamme fra Østasien. 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja 
Beskriv i givet fald hvor:   
Italien, Sydfrankrig 
 

Garonna AP & al. (2012) First record of the black 
twig borer Xylosandrus compactus (Eichhoff) 
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) from 
Europe. Zootaxa 3251, 64–68. 



 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  
Planter til plantning, afskårne grene, træ, træemballage fra lande, hvor X. compactus forekommer. 
 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☒ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. ☒ 
Træflis og træaffald ☒ 
Træemballage ☒ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

      Anfør lande hvor skadegøreren forekommer:   
Vidt udbredt i Afrika, Asien og Sydamerika, indført til øerne i Stillehavet, New Zealand, det sydøstlige USA og senest Europa i Italien og 
Sydfrankrig. X. compactus menes at stamme fra Østasien.  
 
 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
På trods af tilstedeværelsen en lang række værtsplanter er det usandsynligt, at denne art kan etablere sig i Danmark – arten hører til i et 
varmt klima.  
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

Hara AH, Beardsley JW Jr, 1976. The biology of 
the black twig borer, Xylosandrus compactus 
(Eichhoff), in Hawaii. Proceedings of the 
Hawaiian Entomological Society 23(1), 55-70. 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
 

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
 
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
 
 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☐              Høj ☐ 
 

 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Nej 
Indsæt link til PRA:  
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima   
 

 



Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 27/11/2018 
Fagfællegranskning: Annie Enkegaard 

 

 



Skadegørerdokument - Horizon scanning - Potentiel ny alvorlig skadegører 
(Udfyldes på Dansk) 
 

Skadegørernavn 
Videnskabeligt navn: Xylosandrus crassiusculus og tilhørende svampe  
 
Dansk trivialnavn: (barkbiller inkl. symbiotiske svampe); intet specifikt dansk artsnavn 
 
Skadegørertype: insekt, Asian ambrosia beetle 
 
Dato for udfyldelse, AU: 27/11/2018 
 

 

  Referencer 

Skadegøreren 1. Skadegørerbeskrivelse  

Xylosandrus crassiusculus (Coleoptera: Scolytidae – Asian ambrosia beetle) er en meget polyfag skadegører på vedplanter. De voksne biller er små rødbrune 
barkbiller (hunner: 2-3 mm lang; hanner: 1,5 mm). Larverne er hvide, uden ben, C-formede med en veludviklet kapsel og kan ikke nemt skelnes fra andre 
barkbiller. Populationerne består hovedsageligt hunner (forhold mellem hanner og hunner: 1-10). Efter parringen, som især foregår mellem søskende 
lige efter fremkomst som voksne, forbliver hannen i gangsystemet, mens hunnen forlader tunnelen gennem indgangshullet og koloniserer 
grene på nye værter ved at bore et indgangshul og derpå et gangsystem til sin yngel. Der er flere overlappende generationer pr. år. Billen lever i 
symbiose med ambrosiasvampe, som er nødvendige for larvens udvikling.  

 
Voksen hun af X. crassiusculus. Foto: Landi & al. 2017   

  
Larver af X. crassiusculus i deres gangsystem. Foto: Wikipedia 
 

CABI (2004) Xylosandrus crassiusculus. Crop 
Protection Compendium, Wallingford, GB.  
https://www.cabi.org/ISC/datasheet/57235 
https://en.wikipedia.org/wiki/Xylosandrus_cra
ssiusculus 

Symptomer 2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)   https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/xylosandrus_crassiusc
ulus 



Voksne og larver borer sig ind i kviste, grene og små stammer på værter af vedplanter og indfører en symbiotisk ambrosiasvamp (Ambrosiella sp.), som de 
lever af. Til forskel fra andre ambrosiabiller, som normalt kun angriber stressede eller beskadigede planter, kan X. crassiusculus tilsyneladende også angribe 
sunde planter.  
På angrebne planter kan der ses visnen, grendød, knækkede skud og almindeligt forfald. Nyplantede frøplanter angribes ved rodhals, og den ringbarkning, 
der er resultatet af dette, kan bremse træet i væksten eller slå det ihjel.  Larvegangene findes normalt inden i tynde stammer (2,5-8 cm i diameter), men 
større kan blive angrebet (op til 30 cm i diameter). Fra de borede gangsystemer skubbes afføring ud i en kompakt cylinder på op til 3-4 cm længde (ligner en 
’tandstikker’ – se nedenstående foto). 

 
Foto: A. Minuto 

Værtplanter 3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter) 

En meget polyfag art.  I tempererede egne er den rapporteret på mange afgrøder af frugt og nødder (f.eks. æble, kirsebær, blomme, kastanje) 
ligesom på mange skov- og træagtige arter, der bruges som prydplanter, såsom el, eg, poppel, pil og elm. Nåletræer bliver tilsyneladende ikke 
angrebet af denne art.  

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/xylosandrus_crassiusc
ulus 
 

Spredningsveje 4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder 
oplysninger om skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).  
 
De voksne hunners flyvning er det væsentligste middel til spredning til nye planter og nye områder over korte afstande.  Der findes ingen data 
for, hvor lange afstande de kan flyve. Over lange afstande kan handel med angrebne planter, træ og træemballage transportere X. crassiusculus. 
 
5. Er skadegøreren vektorbåren:   Nej 
Anfør navn på vektor(er):  
X. crassiusculus spredes ikke med en anden organisme (men den er selv en vektor). 
 
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark :  Vælg et element. 

 
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark:   Vælg et element. 
 

 
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/xylosandrus_crassiusc
ulus 

Kendetegn 8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder  
Den ‘tandstikker’-agtige afføring, som ædende larver skubber ud af deres ædegange, er et ikke-specifikt, men nyttigt kendetegn i felten. Arten 
skelnes fra andre Xylosandrus-arter på den matte dækvingeskråning med tætsiddende små’korn’, der er jævnt fordelt fra basis til spids, og på 
de posterolaterale rande, der er skarpt og tydeligt kølformede.  Som færdigudviklet er kroppen rødbrun, frons er rynket, og pronotum har 
sideribber.  

 

Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder) 
Larverne kan ikke artsbestemmes ud fra morfologiske træk. Der findes molekylære metoder. 

  

Landi L, & al. 2017) Morphological and 
molecular identification of the invasive 
Xylosandrus crassiusculus (Coleoptera: 
Curculionidae: Scolytinae) and its South 
American range extending into Argentina and 
Uruguay. Annals of the Entomological Society 
of America, 110, 344-349. 
Wood, S. L. 2007. Bark and ambrosia beetles of 
South America (Coleoptera: Scolytidae). Monte 
L. Bean Science Museum, Provo, UT,USA. 



Udbredelse 10.  Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse): 

Oprindeligt en asiatisk art, der blev indført til Afrika for flere hundrede år siden, og som også findes i Nord-, Mellem- og Sydamerika og nu også 
i Europa. 
 
11. Er skadegøreren konstateret i EU:  Ja 
Beskriv i givet fald hvor:  
Italien (naturaliseret, kan ikke udryddes), Spanien, Slovenien, Frankrig (ved at blive udryddet) 
 

 

 
 

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):  

Planter til plantning, afskårne grene, træ, træemballage fra lande hvor X. crassiusculus forekommer.  

 
13. Skadegøreren kan indslæbes med: 
Planter til plantning (stiklinger, levende planter) ☒ 

Frø ☐ 
Afskårne blomster, grene, løv ☒ 
Frugt og grøntsager☐ 
Rod- og stængelknolde, løg og jordstængler mm.☐ 
Plantevævskulturer☐ 
Jord og voksemedium☐ 
Savskåret træ, tømmer o. lign. ☒ 
Træflis og træaffald ☒ 
Træemballage ☒ 
Andre forsendelsestyper (beskriv hvilke): 

      Anfør lande hvor skadegøreren forekommer:   
Oprindeligt fra Asien; indført til mange andre dele af verden, herunder Nordamerika i 1970’erne. Etableret i Italien (Toscana, Ligurien). Se også 
pkt. 10 og 11. 
 

 

Etablering 
 

14. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed 
for at etablere sig i Danmark):  
 
Værtsplanter er almindelige og talrige i Danmark.   
 
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja 

 
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja 
 
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej 
 
 

 

Konsekvenser for 
Danmark 

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, 
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):  
Arten kan etablere sig i Danmark, og der er en lang række værtsplanter. Da den udvikler sig i træ, er den i nogen grad beskyttet mod ugunstigt 
vejr – som udbredelsen fra troperne til tempererede egne vidner om.  

 
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv: 
Kan muligvis udgøre en risiko for mange vedplanter i planteskoler, plantager, frugtplantager, parker og haver.  
 
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: 
I hele landet.  

 



 
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:   
Lav  ☐                  Moderat ☐              Høj ☒ 
 

PRA 22. Er der udarbejdet en PRA:  Nej  
Indsæt link til PRA:  
 
23. Er PRA’en relevant for dansk klima Vælg et element.  
 

 

Øvrigt 24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede 
fremgår af oplysningerne i dette skema)  

 

 25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato  
Gabor Lovei, 27/11/2018 
Fagfællegranskning: Seniorforsker Annie Enkegaard 
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