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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Anastrepha fraterculus
Dansk trivialnavn: (frugtflue) (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke
et dansk navn)
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 26/3/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
Dette er sandsynligvis et artskompleks af tvetydige arter, som endnu ikke er
blevet undersøgt tilstrækkelig grundigt til at muliggøre en tydelig
afgrænsning af de enkelte arter (CABI, 2018). Kroppen er overvejende gul til
orangebrun, og børstehårene er rødbrune til mørkebrune. Mønstret på
vingerne er overvejende orangebrunt og dæmpet brunt. Voksne: 12-14 mm
(Dias & Lucky 2017); larver: middelstørrelse, 8,0-9,5 mm lange; 1,4-1,8 mm
brede (CABI, 2018).

CABI. 2018. Anastrepha fraterculus.
https://www.cabi.org/isc/datasheet/5648
Dias VS, Lucky A 2017. Featured creatures common name: South American fruit fly. UF/IFAS
EENY-696.
http://entnemdept.ufl.edu/creatures/fruit/tropica
l/south_american_fruit_fly.htm

Fig. Tegning af voksen hun. Kilde: CABI, 2018.

Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af
symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Æggene lægges under skindet på frugten hos værtsplanten, og i løbet af sin
udvikling graver larven tunneller inde i frugten. Angrebet frugt kan vise tegn
på huller fra æglægning, men disse, eller andre symptomer på skade, er ofte
vanskelige at opdage i angrebets tidlige stadier. Der kan ske meget skade
inde i frugten, før udvendige symptomer kan ses, ofte i form af netværk af
tunneller ledsaget af råd. Meget søde frugter kan producere et sukkeragtigt
eksudat. (Dias & Lucky 2017)

Dias VS, Lucky A 2017. Featured creatures common name: South American fruit fly. UF/IFAS
EENY-696.
http://entnemdept.ufl.edu/creatures/fruit/tropica
l/south_american_fruit_fly.htm

Skade på druer forårsaget af hunner af Anastrepha fraterculus-komplekset.
Foto: Vanessa Dias, University of Florida.
Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Artskomplekset er overordnet set polyfagt, men især arter af Myrtaceae
(myrtefamilien) foretrækkes, især guava. I visse egne af udbredelsesområdet
angribes tillige bl.a. æble, citrusfrugter, blomme og fersken (Aluja et al.,
1990).

Aluja et al. 1990. Fruit infesting tephritids (Dipt.:
Tephritidae) and associated parasitoids in Chiapas,
Mexico. Entomophaga, 35:39-48

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 frugtfluer kan flyve mere end 100 km, men internationalt set er
angrebet frugt den væsentligste spredningsvej. Jord nær angrebne træer kan
indeholde puparier (CABI, 2018).

CABI. 2018. Anastrepha fraterculus.
https://www.cabi.org/isc/datasheet/5648

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

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

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
CABI. 2018. Anastrepha fraterculus.
De fleste Anastrepha spp. har et meget karakteristisk vingemønster; den
https://www.cabi.org/isc/datasheet/5648
yderste halvdel af vingen har tegninger i form af to omvendte ‘V’-er, hvor det
ene ‘V’ passer ind i det andet; desuden en stribe langs forkanten af vingen,
der går fra nær vingens basis til omkring halvvejs af vingens længde.
Artsidentifikation er vanskeligere. For positiv identifikation er det især
nødvendigt at dissekere aculeus (den yderste stikkende del af læggerøret, der
normalt er trukket ind i læggebrodden) hos en hun (CABI, 2018).
Larver: det er meget vanskeligt, og i nogle tilfælde umuligt, at identificere
larver af Anastrepha-arter ud fra morfologiske træk (CABI, 2018).

Laboratorieanalyse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder)
Aktuelt findes der ingen.

Udbredelse

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

EPPO Global Database 2019a. Anastrepha
fraterculus – Distribution.
https://gd.eppo.int/taxon/ANSTFR/distribution

En subtropisk art. Findes over store dele af Syd- og Mellemamerika, inkl.
Mexico; indslæbt til, men udryddet i Chile. (EPPO Global Database 2019a).
Tidligere registreringer fra USA er ikke troværdige (EPPO Global Database
2019b).
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):
Med angrebet frugt; puparier i jord.

EPPO Global Database 2019b. Anastrepha
fraterculus - Distribution details in United States of
America.
https://gd.eppo.int/taxon/ANSTFR/distribution/US

https://www.cabi.org/isc/datasheet/5648

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):
Arten kan ikke etablere sig i Danmark på grund af dens krav til subtropisk
klima (CABI 2018).

CABI. 2018. Anastrepha fraterculus.
https://www.cabi.org/isc/datasheet/5648

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):
Kan kun etableres i væksthuse, og få potentielle værtsplanter dyrket i
væksthuse i Danmark, så konsekvenserne vil være minimal.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et
økonomisk perspektiv:
Æble og anden frugt af rosenfamilien er angrebet i Sydamerika. Da den
måske kun kan etablere sig ivæksthuse, udgør den ingen trussel mod vigtige
afgrøder.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Den kan ikke overleve 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: 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)
Opfanget en enkelt gang i EU i 2018 på mango, der var importeret fra
Brasilien.
25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Gabor Lovei, 26/3/19
Fagfællegranskning: A. Enkegaard

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Bactrocera invadens Drew, Tsura & White, 2005 (Diptera:
Tephritidae) = B. dorsalis
Dansk trivialnavn: orientalsk frugtflue
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 03/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
Den voksne frugtflues vinger er gennemsigtige med undtagelse af et smalt ydre
ribbebånd. Midterste rygskjold (scutum) er almindeligvis sort, bageste trekantede
rygskjoldsflap (scutellum) er gul med undtagelse af et bånd nær basis, som normalt
er meget smalt; bagkrop med en mørk midterstribe og med mørke tværstriber (men
aftegningernes form varierer fra art til art). Bactrocera dorsalis tilhører en
undergruppe, der har gule lapper bagest på forbrystet (postpronotale), parallelle
farvestriber (laterale vittae) på ydersiden af hovedet samt lårbenene (femora), uden
særlige markeringer. Der er tre larvestadier, hvor 3. stadium (L3) har en længde på
ca. 7,5-10,0 mm og en bredde på ca. 1,5-2,0 mm. B. dorsalis lægger sine æg under
skindet på frugter. Under optimale forhold vil æggene klække inden for et døgn, men
under suboptimale betingelser kan dette tage op til 20 dage. Udviklingstiden for
larverne tager yderligere op til 6-35 dage afhængigt af årstiden og temperaturen.
Forpupningen sker i jorden under værtsplanten og kan forsinkes i op til 90 dage
under kølige forhold. De voksne frugtfluer findes hele året og efter klækning fra
pupperne begynder de at parre sig efter ca. 8-12 dage. De voksne fluer kan leve i op
til 1-3 måneder afhængigt af temperaturen. Der er eksempler på, at voksne fluer kan
leve op til 12 måneder under kølige forhold.

CABI. 2019. Bactrocera dorsalis, Invasive
species compendium.
https://www.cabi.org/isc/datasheet/17685#3
1D3AC8C-5D46-441B-9C34-3752A07C842E

Fig. Voksen hun & han, L3-larve. CABI, 2019.
Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af
symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Efter æglægning kan der være nogen celledød (nekrose) omkring stikmærket for
æglægning. Efterfølgende sker der gradvis en forrådnelse af frugten.

Skade på grapefrugt. Foto: Swiss Federal Plant Protection Service
Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Med over 300 arter af handels-/spiselige og vilde værtsplanter er B. dorsalis den art
af Bactocera, der har de fleste værtsplanter. Den er en alvorlig skadegører på en lang
række frugtafgrøder i både sit naturlige udbredelsesområde og alle de steder, den
har invaderet.

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 frugtfluer er dårlige flyvere. Internationalt set er angrebet frugt den
væsentligste spredningsvej. Jorden nær angrebne træer kan indeholde mange
puparier.
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
Voksne frugtfluer er genkendelige ved hjælp af morfologiske metoder (se punkt 1).

Laboratorieanalyse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder)
Brug af mikrosatellitmarkører i PCR sammenhæng er til rådighed (Aketarawong et
al., 2007)

Udbredelse

Aketarawong et al. 2007. Inferences on the
population structure and colonization process
of the invasive oriental fruit fly, Bactrocera
dorsalis (Hendel). Molecular Ecology, 16:35223532.
10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren
Nugnes et al. 2018. First record of an invasive
udbredelse):
fruit fly belonging to Bactrocera dorsalis
Oprindeligt hjemmehørende i Asien, men i dag forekommer orientalsk frugtflue i complex (Diptera: Tephritidae) in Europe.
mindst 65 lande, herunder dele af Amerika og Oceanien og det meste af det Insects , 9(4), 182.
kontinentale Afrika (landene syd for Sahara). Den er ved at blive udryddet i Italien.
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Italien (Nugnes et al., 2018)

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Med angrebet frugt; pupper i 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):
Angrebet frugt er den væsentligste potentielle spredningsvej. Kan ikke etablere sig
på grund af dens behov, hvad angår 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: Ja

Konsekvenser for
Danmark

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, miljømæssige og
kulturelle konsekvenser for Danmark):
Kan påvirke produktionen af væksthusgrøntsager, dér hvor den etablerer sig.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Væksthusdyrkede agurker, peberfrugter etc.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: Yes
Adskillige frugtarter (æble, kirsebær, pære etc.) er blandt værtsplanterne.
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)
Der er udført omfattende forskning for at fastlægge artsgrænser, der er baseret på
morfologiske, molekylære, cytogenetiske, adfærds- og kemoøkologiske data i et
FAO/IAEA-koordineret forskningsprojekt (CRP). Dette har resulteret i, at B. invadens
og B. papayae er synonymer under B. dorsalis (Schutze et al., 2014).
25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Gabor Lovei, 26/3/19
Fagfællegranskning: H. Skovgård

Schutze et al. 2014. Synonymization of key
pest species within the Bactrocera dorsalis
species complex (Diptera: Tephritidae):
taxonomic changes based on 20 years of
integrative morphological, molecular,
cytogenetic, behavioral, and chemoecological
data. Systematic Entomology, 40:456-471

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Bactrocera latifrons
Dansk trivialnavn: der er intet officielt dansk artsnavn; engelsk: Malaysian fruit fly
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 31/3/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
En mellemstor art (wing length 4.4-6.1 mm). Dens kendetegn omfatter: gulbrunt ansigt
med et par store, ovale sorte pletter, matsort forryg, gult rygskjold (scutellum), vinger
med et smalt gråbrunt bånd på vingeforkanten. De aflange æg (0,8 mm lange) lægges
under skindet af frugten på værtsplanten. Der er tre larvestadier, og larverne æder inde
i frugten i ca. en uge. Forpupningen foregår nede i j øverste jordlag under værtsplanten.
De voksne frugtfluer forekommer hele året, og hunnerne lægger i gennemsnit ca. 250
æg (Vargas & Nishida, 1985). Der er ikke fundet specifik information angående levevis
hos voksne B. latifrons.

Tegning fra: nbar.res.in

Vargas RI, Nishida T. 1985. Life History
and Demographic Parameters of Dacus
latifrons (Diptera: Tephritidae). Journal of
Economic Entomology. 78, 1242 – 1244.

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer,
herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Skade forårsages af larver, som æder og udvikler sig inde i frugten og kun kan ses ved,
at man skærer frugten op. Larvernes beskadigelse af frugterne kan vise sig ved
symptomer som råd eller fordybninger i frugten og ved udgangshuller, når larverne
kravler ud for at forpuppe sig (EPPO 2017a). Angrebne frugter falder af før modenhed
og rådner (EPPO 2017b). Hunnerne kan lave små pletter på frugten, når de lægger æg
(EPPO 2017a).

EPPO 2017a. Pest risk analysis for
Bactrocera latifrons. EPPO, Paris.
http://www.eppo.int/QUARANTINE/
Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm

Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
B. latifrons angriber kun frugter. Den er især en skadegører på Solanaceae (inkl. tomat,
aubergine, peber, chili), selvom den også angriber nogle Cucurbitaceae fx agurk, melon,
græskar og er rapporteret på nogle få værtsplanter i andre familier (EPPO 2017a).

EPPO 2017a. Pest risk analysis for
Bactrocera latifrons. EPPO, Paris.
http://www.eppo.int/QUARANTINE/
Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.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).
Skønt de voksne frugtfluer kan flyve, er den væsentligste spredningsvej via angreben
frugt (EPPO 2017a).

EPPO 2017a. Pest risk analysis for
Bactrocera latifrons. EPPO, Paris.
http://www.eppo.int/QUARANTINE/
Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm

Symptomer

5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Kendetegn

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Identifikation af voksne frugtfluer baseret på morfologiske træk er ikke nem på grund af
dens lighed med andre Bactrocera-arter.

EPPO 2017b. Mini data sheet on
Bactrocera latifrons.
https://gd.eppo.int/download/
doc/1249_minids_DACULA.pdf

Laboratorieanalyse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder)
Der er udviklet molekylære metoder og PCR-test til identifikation af arter (Yu et al.,
2004).

Yu et al. 2004. Rapid identification of
Bactrocera latifrons (Dipt., Tephritidae) by
realtime PCR using SYBR Green chemistry.
Journal of Applied Entomology, 128: 670676.

Udbredelse

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren
udbredelse):
B. latifrons er hjemmehørende i Sydøstasien og er blevet indslæbt i Kenya, Tanzania og
Hawaii (EPPO 2017a).
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Papadopoulos et al. (2013) rapporterer 72 opsnapninger i Charles de Gaulle-lufthavnen
(Paris, Frankrig) i 2007-2009. Mange opsnapninger er nævnt i forskellige EPPO-lande
(EPPO 2017a).

EPPO 2017a. Pest risk analysis for
Bactrocera latifrons. EPPO, Paris.
http://www.eppo.int/QUARANTINE/
Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm
Papadopoulos et al. 2013. From trickle to
flood: the large-scale, cryptic invasion of
California by tropical fruit flies.
Proceedings of the Royal Society B no.
208, 30131466

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Angrebet frugt, inkl. planter til plantning med frugt, er de muligste indgangsvej (EPPO
2017a).

EPPO 2017a. Pest risk analysis for
Bactrocera latifrons. EPPO, Paris.
http://www.eppo.int/QUARANTINE/
Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm

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):
I Europa vurderes arten at kunne etablere sig udendørs i egne med Middelhavsklima
(EPPO 2017a). Arten kan således ikke etableres sig udendørs i Danmark.
Imidlertid dyrkes værtsplanter i Danmark under beskyttede forhold (plastic, tunnel,
væksthus), og det kan derfor ikke udelukkes, at populationer kan opretholdes
midlertidigt i væksthuse. Det anses for meget usandsynligt, at skadegøreren kan
etablere sig permanent i væksthuse.
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren
forekommer naturligt: Nej
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej

EPPO 2017a. Pest risk analysis for
Bactrocera latifrons. EPPO, Paris.
http://www.eppo.int/QUARANTINE/
Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm

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):
Kan kun etableres i væksthuse, og kan midlertidigt medføre begrænset skade.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Væksthusdyrkede grøntsager af natskygge- og græskarfamilien.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Arten kan ikke overleve 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

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, 31/3/19
Fagfællegranskning: A. Enkegaard

EPPO 2017a. Pest risk analysis for
Bactrocera latifrons. EPPO, Paris.
http://www.eppo.int/QUARANTINE/
Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Candidatus Phytoplasma phoenicium
Dansk trivialnavn: Intet dansk navn; Engelsk: almond witches’-broom phytoplasma
Skadegørertype: Bakterie (phytoplasma)
Dato for udfyldelse, AU: 20/11/2018
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
Candidatus Phytoplasma phoenicium (CaPpho) forårsager heksekostsyge i mandel (almond witches’-broom) og angriber også fersken og
nektarin. De første kendte epidemier forekom i 1990’erne i Libanon og Iran. Over 15 år var CaPpho skyld i 150.000 døde mandeltræer i
Libanon. Sygdommen har de senere år spredt sig til fersken og nektarin (Cabi Datasheet; Verdin et al. 2003).

Symptomer

Verdin et al (2003) International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology
(2003), 53, 833–838
CABI Datasheet. Candidatus Phytoplama
phoenicium:
https://www.cabi.org/isc/datasheet/118193

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

Abou-Jawdah, Y., Karakashian, A., Sobh, H.,
Martini, M., Lee, I. M., 2002. An epidemic of
Karakteristiske symptomer i mandel er: i) udvikling af (mange) skud fra stammen som udvikler sig til heksekost, ii) udvikling af mange sideskud
almond witches'-broom in Lebanon:
med små gullige blade, iii) generelt dårlig vækst og senere død (Abou-Jawdah et al. 2002). I fersken og nektarin ses tidlig blomstring, fyllodi (ses
classification and phylogenetic relationships of
ikke i mandel), lysegrønne blade og heksekost (Molino Loya et al. 2011)
the associated phytoplasma., Plant Disease,
86(5):477-484
Molino Lova M, Quaglino F, Abou-Jawdah Y,
Choueiri E, Sobh H, Casati P, Tedeschi R, Alma
A, Bianco PA, 2011. Identification of new
16SrIX subgroups, -F and -G, among
'Candidatus phytoplasma phoenicium' strains
infecting almond, peach and nectarine in
Lebanon. Phytopathologia Mediterranea,
50(2):273-282.

CaPpho i fersken

CaPpho i mandel, heksekost

CaPpho i mandel, udvikling af sideskud med gule blade
Kilde: Dr Quaglino, Dept of Agricultural and Environmental Sciences, Univ Milan
Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Hovedværterne er mandel, fersken og nektarin. Den er ligeledes fundet på orientalsk sarsaparil (Smilax aspera) og gåseurt (Anthemis sp.)
CaPpho angriber ikke kirsebær, blomme eller abrikos (Abou-Jawdah et al. 2003).

Abou-Jawdah, Y., Dakhil, H., El-Mehtar, S., Lee,
I. M., 2003. Almond witches' broom
phytoplasma: a potential threat to almond,
peach, and nectarine., Canadian Journal of
Plant Pathology, 25(1):28-32.

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).
Over større afstande spredes CaPpho hovedsageligt med transport/handel med inficerede træer. Bladlopperne Asymmetrasca decedens (Paoli)
(Cicadellidae), Tachycixius viperina Diabola og T. cypricus Diabola (Cixiidae) kan overføre CaPpho mellem planter.

CABI Datasheet. Candidatus Phytoplama
phoenicium:
https://www.cabi.org/isc/datasheet/118193

5. Er skadegøreren vektorbåren: Ja
Anfør navn på vektor(er):
Bladlopperne A. decedens, T. viperina og T. cypricus
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Nej
Der findes kun sparsom information, men der er ikke rapporter om vektorerne fra Danmark eller nærliggende lande (CABI Datasheet)
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Det vides ikke med sikkerhed.
Kendetegn

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Symptomerne er typiske for phytoplasma og kan nemt forveksles med symptomer fra andre phytoplasma som angriber mandel, fersken eller
nektarin (Zirak et al 2016).

Laboratorieanalyse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)
PCR i 16S rDNA regionen efterfulgt af sekventering (Lee et al 1998)

Udbredelse

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):
CaPpho er kun fundet i Libanon og Iran men kunne dog sandsynligvis findes i omkringliggende lande.
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Nej
Beskriv i givet fald hvor:

Zirak, Bahar, Ahoonmanesh (2016)
Characterization of Phytoplasmas Associated
With Almond Diseases in Iran. J.
Phytopathology 157: 736-741
Lee, Gundersen-Rindal, Davis, Bartoszyk (1998)
Revised classification scheme of phytoplasmas
based on RFLP analyses of 16S rRNA and
ribosomal protein gene sequences. Int. J. Syst.
Bact. 48, 1153-1169.
CABI Datasheet. Candidatus Phytoplama
phoenicium:
https://www.cabi.org/isc/datasheet/118193

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
CaPpho kan komme til Danmark i inficerede planter af mandel, fersken eller nektarin. Der kan endvidere indslæbes vektorer med planterne
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):
Der foregår så vidt vides ikke produktion af værtplanter i Danmark, hverken på friland eller i væksthuse, så selv hvis danske insekter kunne
fungere som vektor, anses det ikke for sandsynligt, at skadegøreren kan etableres i Danmark.
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):
Inficerede planter mister deres værdi pga. synlige symptomer. Inficerede planter dør.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Mandel, fersken og nektarin til hobby
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Nej ikke så vidt vides.
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 Nej

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, 20/11/2018
Fagfællegranskning Annie Enkegaard

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Ceratothripoides brunneus og Ceratothripoides claratris (Thysanoptera:
Thripidae)
Dansk trivialnavn: trips (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke et dansk navn)
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 20/3/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

EPPO. 2017. Pest risk analysis for
Ceratothripoides brunneus and C.
claratris.
https://gd.eppo.int/taxon/CRTZBR
Skarlinsky T et al. 2017.
Ceratothripoides brunneus
(Thysanoptera: Thripidae) Recorded
from Florida. Florida Entomologist,
100: 495-497.

Foto: Skarlinsky et al.

Brun krop, mørkebrune forvinger og skæl. Forvingernes skæl har 6-8 børstehår langs
kanterne; ingen distale børstehår. Følehornene har 8 led. Hovedet har 3 par børstehår ved
øjnene, der normalt er placeret i længderetningen. Mangler metanotale, kuppelformede
sensilla.
Hannen, der farvemæssigt ligner hunnen, adskiller sig fra andre hanner hos Thripidae ved at
have uregelmæssige tværgående rækker af runde til ovale poreplader på bagkroppens
sternit III– VII.
Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer,
herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Larverne og voksne trips æder af planter og frugter, og pupperne udvikler sig i jorden.
Larverne og voksne trips forårsager direkte skade på blade, stængler og frugt ved at æde af
dem. Æglægning på frugt forårsager misdannelser. Indirekte skade på planter sker ved
overførsel af virus, og C. claratris kan være en vektor for to tospovirus, capsicum chlorosis
virus og tomato necrotic ringspot virus. I Thailand er C. claratris den dominerende trips i
tomater. Den er en af de mest ødelæggende skadevoldere i tomater og er årsag til
betydelige udbyttetab både på friland og i væksthuse. Der er ikke fundet tegn på skade pga.
C. claratris i andre asiatiske eller østafrikanske lande.

Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Den væsentligste værtsplante for C. claratris er tomat, men den er også blevet set på andre
afgrøder af natteskyggefamilien såsom aubergine, Capsicum spp. og tobak samt på afgrøder
tilhørende græskar (Cucurbitaceae), ærteblomst (Fabaceae) og asters (Asteraceae). Voksne
C. brunneus blev indsamlet fra flere forskellige plantearter, herunder dyrkede afgrøder og
ukrudt fra en række plantefamilier (Skarlinsky et al., 2017)

Skarlinsky T et al. 2017.
Ceratothripoides brunneus
(Thysanoptera: Thripidae) Recorded
from Florida. Florida Entomologist,
100: 495-497.

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).
Spredning vil hovedsageligt ske med varetransport frem for ved naturlig spredning.
5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
Spørgsmål ikke relevant.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Spørgsmål ikke relevant.

Kendetegn

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Det er nødvendigt at foretage morfologiske analyser i laboratoriet.

Laboratorieanalyse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder)
Antennernes enkelte poreplader kan ses i dissektionsmikroskop på eksemplarer, der er
opbevaret i alkohol. Nærmere oplysninger kan findes i Moritz et al. (2016).

Udbredelse

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):
Trips af genus Ceratothripoides er hjemmehørende i Europa, Asien og Afrika (Mound and
Nickle, 2009). C. brunneus er blevet indslæbt til Asien og Caribien.
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Enkelt forekomst i væksthus i Holland.

Moritz G, Brandt S, Triapitsyn S,
Subramanian S. 2016. Identification
and information tools for thrips in East
Africa, http://thripsnet.zoologie.unihalle.de/
key-server-neu/data/03030c05-030b4107-880b0a0a0702060d/media/Html/index.html
Mound LA, Nickle DA. 2009. The OldWorld genus Ceratothripoides
(Thysanoptera: Thripidae) with a new
genus for related New-World species.
Zootaxa 2230: 57–63

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens
potentielle indgangsvej til Danmark):
Med angrebne frugter, planter, jord eller planter til udplantning.
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):
Ingen af arterne kan etablere sig under danske forhold.
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):
Begge arterne forventes at have moderat betydning. De kan begge have en økonomisk
indflydelse på planter af natskyggefamilien, især tomat, peber og aubergine, såvel som
græskar og i mindre udstrækning på afgrøder af ærteblomstfamilien.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Væksthusdyrkede grøntsager og blomster
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
De(n) kan ikke overleve 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:
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm
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, 5/4/19
Fagfællegranskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Ceroplastes rubens Mashell (Hemiptera: Coccidae)
Dansk trivialnavn: skjoldlus (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke et
dansk navn). Engelsk: pink wax scale
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 2/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Foto: Koloni af rødlige skjoldlus på laurbærtræ (de hvide lus er en anden art) ©
Keisotyo

http://www.pestnet.org/fact_sheets/pink_wax
_scale_271.htm

Symptomer

De voksne hunner har et tykt, fugtigt vokslag, der kan være hvidt, flødefarvet,
lyserødt eller rødbrunligt. Skjoldlusen er meget konveks, længere end den er bred,
femkantet og har på ryggen to iøjnefaldende par hvide bånd, der strækker sig fra
forkanten og halvvejs langs kroppen; hunnens vokslag er 3,5-4,5 mm langt.
Nymferne er lyserøde med tydelige hvide voksmærker, og de ikke-udvoksede
hanner danner et hvidligt, gennemskinneligt, aflangt ovalt skjold.
2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af
symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)

Sodskimmel på citrustræer forårsaget af skjoldlus. Foto: Guo Shupu.

Værtplanter

Skjoldlusens tilstedeværelse er mere synlig end dens symptomer på planterne –
nemmest at få øje på er forekomsten af sodskimmel, et resultat af skjoldlusenes
store optag af sukkervand og som de udskiller som honningdug, hvorpå svampen
vokser (se foto). Skade på planter pga. angreb af skjoldlus foregår enten direkte i
forbindelse med, at lusene dræner planterne for næringsstoffer og indirekte ved
den gradvise vækst af sodskimmelsvampe på bladenes overflade, hvilket reducerer
fotosyntesen. Samlet resulterer dette i svækkede planter og kan forårsage løvtab,
at grenskud visner, og ved høje tætheder af skjoldlus at planterne dør. Normalt er
den direkte skade begrænset, men alligevel er lusen et alvorligt skadedyr på citrus i
mange lande – dog mest fordi sodskimmel forringer planternes kvalitet og dermed
citrusfrugterne.
3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Stort set polyfag; forekommer på hundredevis af plantearter tilhørende mindst 80
familier, omfattende mange tropiske og subtropiske afgrøder og prydplanter. Den
lever også af adskillige arter af fyr (Pinus), herunder andre vigtige skovarter.

https://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Da
tasheetImages.aspx?dsID=12351

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).
Lille potentiale for naturlig spredning, hvor nye kolonier af skjoldlus ofte ses
etablere sig med kort afstand fra forældrekolonien. Kravlende lus kan dog sprede
sig over betydelige afstande ved hjælp af primær luftstrømme eller ved transport
med andre dyr. Spredning kan sandsynligvis ske hurtigere og over større afstande
ved menneskelig aktivitet, dvs. fx transport af angrebne planter.
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

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Se efter de runde hvælvede lyserøde skæl på blade og stængler. De har fire bånd
(eller lapper), der vokser ud fra siderne og er formede som ”ører” med hvide
spidser, hvoraf to næsten rører hinanden. Se efter rækker af skæl, der er samlede
på en række på bladenes midterribber. Se efter sodskimmel, der optræder sammen
med lusen, og efter forekomst af myrer, der passer lusene.
Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder):
Der findes ingen; morfologisk mikroskopisk undersøgelse er nødvendig (Fetyko &
Kozar 2012).
10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren
Udbredelse
udbredelse):
Anses for at være naturligt hjemmehørende i den afrotropiske region (Qin et al.,
1994), men den er nu udbredt i de tropiske og subtropiske regioner i Nord- og
Sydamerika, Afrika, Asien, Australien og Stillehavsområdet. Den forekommer i dag
også i tilstødende varmere og tempererede områder.
Kendetegn

11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja

http://www.pestnet.org/fact_sheets/pink_wax
_scale_271.htm

Fetykó, K. & Kozár, F. 2012. Records of
Ceroplastes Gray 1828 in Europe, with an
identification key to species in the Palaearctic
Region. Bulletin of Insectology 65: 291-295.
Qin et al. 1994. The current distribution and
geographical origin of the scale insect pest
Ceroplastes sinensis (Hemiptera: Coccidae).
Bulletin of Entomological Research 84: 541-549.

Beskriv i givet fald hvor:
Kun i oversøiske EU-territorier; en registrering på kristtorn (Ilex sp.) fra Kina,
februar 2018.
12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Muligvis med angrebne planter.
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):
Ingen steder – dette er en art, der forekommer i tropiske-subtropiske-varmt
tempererede klimaer.
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):
Hvis den etablerer sig, vil den være en trussel for prydplanter, varmekrævende
planter (f.eks. citrus), der dyrkes som indendørsplanter, eksotiske buske & planter i
havecentre.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Citrus spp. – dyrket som prydplanter.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Arten har en meget stor række værtsplanter (inkl. Pinus), omfattende slægter der
forekommer eller dyrkes 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: Nej
Indsæt link til PRA:
Et kort datablad omfattende arten foreligger, udarbejdet af DEFRA, U.K.
23. Er PRA’en relevant for dansk klima: Nej

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, 2/4/19
Fagfællegranskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn:
Citrus bark cracking viroid (CBCVd)
Dansk trivialnavn:
Skadegørertype: Viroid
Dato for udfyldelse, AU: 04/04/2019
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Jakse et al 2014. Plant Pathol. 64: 831-42.

CBCVd forekommer hovedsageligt i citrus, hvor det anses som en forholdsvist uskadeligt patogen, men er fornyligt fundet i humle hvor det
giver alvorlige symptomer (Jakse et al. 2014). Viroider overføres typisk mellem planter ved mekanisk overførsel.
Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Symptomer på bark af citrus viser sig som krakelering. I humle viser der sig kraftige symptomer: vækstretardering, gulning og krølning af blade
samt reduktion af humlekopper (EPPO 2017).

Kilde: Dr. Radisek, Slovenian Inst. Hop Res. and Brewing.

EPPO, 2017. CBCVd Mini data sheet:
https://gd.eppo.int/download/doc/1246_mini
ds_CBCVD0.pdf

Ukendt kilde
Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
CBCVd findes på citrus og i humle. Eksperimentelt kan viroidet overføres til flere arter, f.eks. agurk, tomato, Chrysanthemum (EPPO 2017)

Spredningsveje

EPPO, 2017. CBCVd Mini data sheet:
https://gd.eppo.int/download/doc/1246_mini
ds_CBCVD0.pdf

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).
Viroider overføres normalt kun mellem planter mekanisk via saftsmitte. Spredes via spredning med inficeret plantemateriale. Det vides ikke
om viroidet er frøoverført.
5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.

Kendetegn

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder

Laboratorieanalyse

Ingen kendte (EPPO 2016)
9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)
RT-PCR (Jakse et al 2014)

Jakse et al 2014. Plant Pathol. 64: 831-42.

Udbredelse

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

Jakse et al 2014. Plant Pathol. 64: 831-42.

Findes i områder med citrusdyrkning; den nøjagtige geografiske fordeling kendes ikke, sandsynligvis fordi patogenet ikke anses for alvorligt i
citrus (Duran-Villa and Semanchik 2003; Semanchik and Vidalakis 2005). Er fundet i humle i Slovenien (Jakse et al 2014).

Duran-Villa and Semanchik 2003. Citrus
viroids. In: Hadidi et al eds. Viroids, CSIRO
Publishing, Australia.

11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Slovenien og i områder hvor der dyrkes citrus, Grækenland og Italien (Radisek 2016).

Semanchik and Vidalakis 2005. Arch. Vir. 150:
1059.
Radisek S 2016. Pest risk analysis for Citrus bark
cracking viroid (CBCVd):

https://gd.eppo.int/download/doc/1263_pra_
exp_CBCVd.pdf
12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Den eneste praktisk mulige smittevej er gennem inficeret plantemateriale.
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):
Det vides ikke om viroidet overføres med frø.
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):
Da de nuværende kendte værtplanter kun forekommer i ringe grad i Danmark og viroidet ikke overføres med vektor, anses det ikke for
sandsynligt at viroidet kan etablere sig i DK
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):
Da de nuværende kendte værtplanter kun forekommer i ringe grad i Danmark, har patogenet kun ringe betydning under danske forhold
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Ingen
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://gd.eppo.int/download/doc/1263_pra_exp_CBCVd.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
Mogens Nicolaisen, 04/04/2019
Fagfællegranskning Annie Enkegaard

Radisek S 2016. Pest risk analysis for Citrus bark
cracking viroid (CBCVd):

https://gd.eppo.int/download/doc/1263_pra_
exp_CBCVd.pdf

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Contarinia jongi Kolesik (Diptera: Cecidomyiidae)
Dansk trivialnavn: galmyg (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke et
dansk navn)
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 11/4/19
Referencer
Kolesik, P et al. 2017. New species of gall midge
(Diptera: Cecidomyiidae) damaging flower buds
of ornamental Alstroemeria plants. Australian
Entomology 57: 285-291.

Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Symptomer

Fig 1: Venstre: Contarinia jongi - hun. Højre: larver der forlader blomster for at
forpuppe sig. Fotos fra Kolesik et al. (2017).
Hunnens vingelængde er 1,4 mm (1,3–1,6, n = 10), bredden er 0,6 (0,5–0,7) mm.
Hunnen har en lang læggebrod, der kan trækkes tilbage og ind i bagkroppen;
halenokkerne er tydeligt adskilte efter de basale terminale halvdele, tre gange
længere end brede ved basis og med tre par ganske små børstehår terminalt.
Contarinia jongi adskiller sig fra C. maculipennis med hensyn til form og udseende
af hunnens halenokker. Et yderligere fællestræk for de fleste Contarinia-arter er
flere af børstehårenes placering og størrelse på og ved disse halenokker. Hannens
vingelængde er 1,1 mm (n = 2), bredden er 0,5 (0,4–0,5) mm. Den har gråt hoved
samt mørke øjne, mørke følehorn, brungrå thorax med to brede mørke bånd på
langs af ryggen, bagkrop med sklerotiserede brungrå og ikke-sklerotiserede gulgrå
felter, femur er brune, gulgrå tibia og tarsi er mørke. Larverne er 1,9 mm (1,5–2,2,
n = 5) lange gule maddiker. Når larven er klar til forpupning vil dette foregå i
jorden under værtsplanten.
2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af
symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)

Fig 2: Gullig larve og symptomer på skade af blomst på værtsplante. Foto fra
Kolesik et al. 2017.
Angrebne knopper bliver abnorme og fortykkede samt forbliver mindre i størrelse
end sunde knopper. Derudover udvikler de sig ikke til blomster og bliver på et
senere udviklingstrin nekrotiserede og mørkfarvede for til sidst at falde af.

Kolesik, P et al. 2017. New species of gall midge
(Diptera: Cecidomyiidae) damaging flower buds
of ornamental Alstroemeria plants. Austral
Entomology 57: 285-291.

Værtplanter

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

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).
Med angrebne blomster eller levende planter samt jord.

Kolesik, P et al. 2017. New species of gall midge
(Diptera: Cecidomyiidae) damaging flower buds
En prydplante, Alstroemeria (Inkalilje) er indtil videre den eneste identificerede
of ornamental Alstroemeria plants. Austral
værtsplante (Kolesik et al., 2017). Langt de fleste arter i Contarinia er knyttet til én
Entomology 57: 285-291.
værtsplante (monofage) eller ganske få værtsplanter (stenofage).

5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Nej
Spørgsmål ikke relevant
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Nej
Spørgsmål ikke relevant
Kendetegn

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Kun laboratoriebaserede metoder er brugbare.

Laboratorieanalyse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder)
Der findes en DNA-baseret metode til identificering (der anvender COI-genet)
(Kolesik et al., 2017)
10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren
udbredelse):
Den er beskrevet som en ny art i 2017 og kun fra Australien (friland) og Holland
(væksthus); disse er de eneste områder, hvorfra forekomst er kendt. Sandsynligvis
naturligt hjemmehørende i Sydamerika (Kolesik et al. 2017).

Udbredelse

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

Kolesik, P et al. 2017. New species of gall midge
(Diptera: Cecidomyiidae) damaging flower buds
of ornamental Alstroemeria plants. Austral
Entomology 57: 285-291.
UK Plant Pest Register 2016.
https://secure.fera.defra.gov.uk/phiw/riskRegist
er/viewPestRisks.cfm?cslref=27883
Kolesik, P et al. 2017. New species of gall midge
(Diptera: Cecidomyiidae) damaging flower buds
of ornamental Alstroemeria plants. Austral
Entomology 57: 285-291

Rapporteret første gang i Europa i 2016 i væksthuse i Holland (UK Plant Pest
Register, 2016).
12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Usandsynligt ved naturlig spredning men ikke usandsynligt ved angrebne
blomster, planter eller 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):
Kun i væksthuse.
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):
En specialiseret galmyg; den forventes derfor kun at have mindre betydning.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Kun Inkaliljer (Alstroemeria)-blomster der dyrkes i væksthus.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Den kan ikke overleve 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: 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, 8/4/19
Fagfællegranskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Grapevine red blotch-associated virus (GRBaV)
Dansk trivialnavn:
Skadegørertype: Virus
Dato for udfyldelse, AU: 05/04/2019
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
GRBaV er et nyligt identificeret geminivirus i vin (Vitis vinifera) (EPPO 2015)

Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
På røde varianter af vin ses rødfarvning af blade og bladnerver. På grønne varianter er symptomer ikke så tydelige, de kan vise sig som
klorotiske og nekrotiske pletter på blade. I enkelte varianter er der ingen symptomer (Sudashana et al 2015).

Kilde: Fravel, USDA
Symptomer på rød variant af vin.

EPPO 2015. EPPO Alert list – Grapevine red blotch
virus:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantin
e/alert_list_viruses/grapevine_redblotch

Sudashana et al. 2015. Phytopathology
105:1026.

Kilde: University of California
Symptomer på rød variant af vin.

Kilde: Iles, USDA
Symptomer på grøn variant af vin.
Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Vitis vinifera (EPPO 2015)

EPPO 2015. EPPO Alert list – Grapevine red blotch
virus:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantin
e/alert_list_viruses/grapevine_redblotch

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).
Mulige vektorer for GRBaV er ikke endeligt identificeret, men bladlopperne Erythroneura ziczac Walsh (”Virginia creeper leafhopper”)
(Cicadellidae) og Spissistilus festinus (Say) (”three-cornered alfalfa hopper”) (Membracidae) nævnes som mulige vektorer. Inficeret
plantemateriale kan sprede virus over længere afstande (EPPO 2015).

EPPO 2015. EPPO Alert list – Grapevine red blotch
virus:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantin
e/alert_list_viruses/grapevine_redblotch

5. Er skadegøreren vektorbåren: Ja
Anfør navn på vektor(er):
E. ziczac og S. festinus er mulige vektorer men dette er ikke verificeret
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
Kan ikke besvares da vektoren ikke er endeligt bestemt

Kendetegn

7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Kan ikke besvares da vektoren ikke er endeligt bestemt
8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Symptomerne kan forveksles med symptomer fra andre Vitis vinifera virus, f.eks. Grapevine leafroll virus.

EPPO 2015. EPPO Alert list – Grapevine red blotch
virus:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantin
e/alert_list_viruses/grapevine_redblotch

Laboratorieanalyse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)
RT-PCR (Adiputra et al 2018)

Adiputra et al 2018. Plant Disease 102:2129

Udbredelse

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

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantin
e/alert_list_viruses/grapevine_redblotch

GRBaV er langt overvejende fundet i Nordamerika deriblandt i flere stater med køligere klima som kan sammenlignes med klimaet i DK, dog er
der et enkelt fund fra Korea (EPPO 2015; Krenz et al 2014) og fra Indien (Marwal et al. 2018).
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Nej
Beskriv i givet fald hvor:

Krenz et al. 2014. Phytopathology 104: 1232
Marwal et al. Virus Disease
https://doi.org/10.1007/s13337-018-0477-x

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Virus kan indslæbes med levende planter af Vitis vinifera
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):
Den eneste kendte vært er Vitis vinifera.
Da vektoren ikke er endeligt bestemt, vides ikke om vektoren eventuelt kan etablere sig i DK. Virus vil ikke kunne sprede sig effektivt uden en
vektor
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Ja
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Vælg et element.
Hvis en eventuel vektor kan etablere sig/findes i DK kan viruset muligvis etablere sig
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Nej
Vin dyrkes kun i begrænset omfang under glas og da især til hobby

Konsekvenser for
Danmark

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige,
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):
Den eneste kendte vært er Vitis vinifera som indtil videre må anses som en nicheproduktion i DK
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Den eneste kendte vært er Vitis vinifera.
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: 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
Mogens Nicolaisen, 05/04/2019
Fagfællegranskning Annie Enkegaard

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

Skadegørernavn: Citrus fruit borer
Videnskabeligt navn: Gymnandrosoma aurantianum Dyar (Lepidoptera: Tortricidae)
Dansk trivialnavn: vikler (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke et
dansk navn); Citrus fruit borer
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 11/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Figur 1. Voksen citrus fruit borer. Foto: Gilligan TM & Epstein ME

Figur 2. Foto af voksen vikler på appelsin. Kilde: www.fundecitrus.com.br

Symptomer

De voksne viklere er brune med svage rødbrune og sorte tegninger; for vingerne er 6,0-10,5
mm lange. På de fleste individer er der en iøjnefaldende hvid plet på den yderste tredjedel
af det forreste vingepar. Hannens følehorn er flade og har en fordybning ved basis. Hanner
af de forskellige arter indenfor Gymnandrosoma kan adskilles ved denne fordybning samt
deres store hårpensel på bageste skinneben. Det er nødvendigt at udtage hunnerne
kønsorganer for sikker bekræftelse på art.

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/gymnandrosoma_auran
tianum
https://www.fundecitrus.com.br/index.php/do
encas/bicho-furao/18

Larverne forårsager skade inde i frugterne. Hunnerne lægger normalt et enkelt æg pr. frugt.
Efter klækning trænger larven gennem skrællen og ind i frugten, hvor den æder af frugtkødet
(eller kernen). På citrus ”modner” angrebne frugter (gullige farve) før de sunde frugter. Når
modne frugter bliver angrebet, kan der ses en brun cirkelformet fordybning på 2 cm i
diameter tæt på indgangshullet samt insektekskrementer på overfladen af frugten.
Angrebne frugter er udsatte for sekundære infektioner og falder af før tid.

Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter):
G. aurantianum er knyttet til flere værtsplanter (polyfag), og dens larver kan leve af mange
tropiske/subtropiske frugter såsom forskellige arter af Annona, citrusfrugt, japansk mispel,
macadamia (nød) og banan, men også af granatæble og fersken og af forskellige naturligt
hjemmehørende frugtbærende planter, der vokser i tropiske skove (Cabrera-Asencio et al.
2012).

Cabrera-Asencio et al. 2012. Melicoccus bijugatus
Jacquin (Sapindaceae), quenepa: a new host plant
record for the citrus fruit borer, Gymnandrosoma
aurantianum Lima, 1927 (Lepidoptera: Tortricidae)
and the genus Gymnandrosoma in Puerto Rico. Life:
The Excitement of Biology 1, 3-16.

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 viklere kan flyve, men der findes ingen data om deres flyveevne og afstande de kan
tilbagelægge. Over store afstande kan handel med angrebne planter og frugter sprede
skadegøreren. G. aurantianum er ved flere lejligheder blevet opfanget i Spanien på
appelsiner (C. sinensis), der er blevet importeret fra Brasilien.

5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Kendetegn

Laboratorieanalyse

Udbredelse

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder

http://idtools.org/id/leps/tortai/Gymnandroso

Hanner kan adskilles fra andre arter af Gymnandrosoma ved den fladede, hakket basale del ma_aurantianum.htm
af antennen og den store hårpenne på bagbenet. Hunner må muligvis blive dissekeret for at
bekræfte identiteten.

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

Der er ingen kendte molekylære metoder. Dissekering af hunnernes kønsorganer og
undersøgelse under mikroskop er nødvendige for præcis arts identifikation. Hanner kan
adskilles fra andre arter af Gymnandrosoma ved den fladede, hakket basale del af antennen
og den store hårpenne på bagbenet.

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren
udbredelse):
Hjemmehørende og i øjeblikket begrænset til Sydamerika.

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

Opfanget i Spanien på frugt, der er importeret fra Brasilien.

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

Angrebet frugt og jord fra hjemmehørende områder.

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):
En tropisk art, der ikke kan etablere sig udendørs i Danmark.

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

http://idtools.org/id/leps/tortai/Gymnandroso
ma_aurantianum.htm

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 frugter mister værdi og bliver uegnede til salg eller fødeindtagelse.
Ikke en skadevolder af betydning for Danmark.

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

Væksthusdyrkede værtsplanter (f.eks. citrustræer som prydplanter).

20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:

Den kan ikke overleve 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: 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, 11/4/19

Fagfællegranskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Heterodera elachista Oshima (Nematoda: Heteroderidae)
Dansk trivialnavn: Intet dansk trivialnavn, engelsk trivialnavn: Japanese rice cyst nematode
Skadegørertype: Nematod
Dato for udfyldelse, AU: 02/04/2019
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
Heterodera elachista er en cyste-nematod. Det infektive J2-larvestadium vandrer gennem jorden og invaderer planterødder. Inde i rødderne
etablerer nematoden et permanent ’feeding site’, hvor den inducerer kemiske stoffer, der får planten til at danne kæmpeceller. Nematoden
udskiller herefter enzymer, der nedbryder væggene mellem disse kæmpeceller, så der udvikles en masse af protoplasma uden cellevægge
(syncytium). Nematoden suger fotosyntese-produkter fra syncytiet. Nematoden forbliver immobil ved syncytiet og gennemløber her flere
larvestadier indtil det reproduktive voksen-stadium nås. Voksne hunner forbliver fastsiddende og immobile, mens de voksne hanner genvinder
deres mobilitet og vandrer ud af planteroden for at opsøge og befrugte hunner.
Hunnerne svulmer op, når de producerer æg, således at kroppen til sidst fremstår som en synlig globulær (eller kugleagtig) struktur på
overfladen af roden. Til slut omdannes de dødes hunners kutikula (overhud) til hårde, brune modstandsdygtige citron-lignende cyster, hvori de
producerede æg kan overleve i årevis.
Cysterne varierer i størrelse mellem 328-560 µm i længden og 229-450 µm i bredden, mens J2-larver varierer mellem 330-450 µm i længden.
Fotos:

Segmenter af majsrødder med cyster på overfladen (A, B). Citron-lignende cyster (C). J2 juvenil (E).
Målestok: A, B = 1mm; C, E = 50 µm.
Fotos: Pablo Castillo, Institute for Sustainable Agriculture, CSIC, Spanien.
Kilde: https://gd.eppo.int/taxon/HETDEL/photos

Bohlmann H 2015 Advances in Botanical
Research 73, 33-59
Nobbs JM et al. 1992 Fundamental and
Applied Nematology 15, 551-562
https://gd.eppo.int/taxon/HETDEL/photos

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 på angreb af H. elachista er cyster på rødder, som dog er svære at se med det blotte øje. Hos hårdt
angrebne planter ses desuden hæmmet vækst, klorose og reduceret produktion af sideskud.
Fotos:

EPPO:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/heterodera_elachi
sta
Curto G 2018 Agricoltura Periodico della
Regione Emilia-Romagna 3/4 2018, 50-51

Skader forårsaget af H. elachista på majs.
Kilde: Curto 2018
Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Ris (Oryza sativa) og majs (Zea mays)

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 let med inficeret jord og plantemateriale, inklusive jord på maskiner og redskaber.

Nobbs JM et al. 1992 Fundamental and
Applied Nematology 15, 551-562
De Luca F et al. 2013 European Journal of Plant
Pathology 136, 857-872

EPPO:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/heterodera_elachi
sta

5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Nej
Ikke relevant
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Nej
Ikke relevant
Kendetegn

Laboratorieanalyse

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Typiske symptomer er cyster på rødder. Disse ligner symptomer for andre arter inden for familien (Heterodoridae); da de enkelte arter i
slægten kun angriber få værtsplanter, begrænser forvekslingsmulighederne på ris sig til H. oryzae, H. oryzicola og H. sacchari, og på majs til H.
zeae.
Det kræver ekspertviden at differentiere mellem Heterodoridae-arter på baggrund af morfologiske karakterer.
9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)
Sekvensering og fylogenetisk analyse af følgende markører: 28S rDNA D2-D3-segmenter, ITS1, fragmenter af 18S rDNA, CO1 og hsp90.

Nobbs JM et al. 1992 Fundamental and
Applied Nematology 15, 551-562
De Luca F et al. 2013 European Journal of Plant
Pathology 136, 857-872
Kang et al. 2016 Journal of Nematology 48,
280-289
De Luca F et al. 2013 European Journal of Plant
Pathology 136, 857-872

Udbredelse

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):
Konstateret i Italien i 2012, udbredt i Asien (Kina, Iran og Japan).

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/heterodera_elachi
sta

11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Italien
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):
Arten skønnes ikke at kunne etablere sig i Danmark, da dens udvikling er langsom under 20°C.
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):
Udbyttetab som følge af vækstreduktion.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Majs (Zea mays)
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi: NEJ

EPPO:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/heterodera_elachi
sta

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 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, 02/04/2019
Fagfælle granskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Megacopta cribraria
Dansk trivialnavn: tæge (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn. Arten har ikke et dansk
navn)
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 20/3/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
De voksne tæger er små (3,5-6 mm) med en ovalt kugleformet kropsform. Rygsiden er
dækket af talrige mørke pletter og er typisk lysebrun til olivengrøn. Rygskjoldet (scutellum)
er forstørret og dækker de forreste vinger og det meste af bagkroppen - dette er
karakteristisk for arter i familien Plataspidae. Rygskjoldet er endvidere afskåret med en flad
bagende, et kendetegn der er enestående for denne art. De særlige kendetegn for denne
tæge er dens størrelse, dens fødder med to segmenter og det forstørrede, afskårne
rygskjold. Nymfer har ofte et loddent udseende og varierer i farve med en tendens til at
være blegt orange, olivengrønne eller lysebrune (Eger et al. 2010).

Eger Jr JE, Ames LM, Suiter DR, Jenkins
TM, Rider DA, Halbert SE. 2010.
Occurrence of the Old World bug
Megacopta cribraria (Fabricius)
(Heteroptera: Plataspidae) in Georgia: a
serious home invader and potential
legume pest. Insecta Mundi 0121: 1-11.

Voksne Megacopta cribraria (Fabricius), på en bygning i Georgia, USA. Bemærk det
forstørrede, afskårne rygskjold, der dækker vingerne. Foto: Daniel R. Suiter, University of
Georgia.

Flere tidlige nymfestadier af M. cribraria på kudzu (Pueraria sp.). Foto: John Ruberson,
University of Georgia.
Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer,
herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Nymfer og voksne tæger samler sig i stort antal og æder af undersiden af plantens blade og
dens stængel. Skaden herfra resulterer i unormal udvikling af bælge og nekrotiske områder
på planten (Jenkins & Eaton 2011).

Angreb af voksne M. cribraria på sojabønne i Georgia, USA. Foto: Philip Roberts, University
of Georgia.

Jenkins TM, Eaton TD. 2011. Population
genetic baseline of the first plataspid
stink bug symbiosis (Hemiptera:
Heteroptera: Plataspidae) reported in
North America. Insects 2: 264-272.

Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
De primære værter for Megacopta cribraria i de regioner, hvor den er hjemmehørende, er
bælgplanter (Fabaceae): især sojabønne, kudzu og hjelmbønne. Arten er dog også anført
som skadedyr i frugttræer som fersken og pære i oprindelsesområdet (Zhang et al. 2012).
Den er rapporteret til kun at udvikle sig på sojabønne og kudzu i USA. Både voksne og
nymfer lever af værtsplantens blade, stængel, blomster og bælge. Der er nogen usikkerhed,
da værtsspecialisering tilsyneladende afhænger af mikrobielle symbionter (Jenkins & Eaton
2011).

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).
Ansamlinger af tægen blev først opdaget på ydersiden af huse og i den omkringliggende
vegetation i Georgia, USA. I øjeblikket omfatter udbredelsen seks stater i det sydøstlige
USA. En transportvej er ikke blevet fastlagt; oprindelsen er ved DNA-analyser vist at være
en enkelt hunkønslinje (dvs. en enkelt hun eller en hun med æg/afkom) fra Japan (Jenkins &
Eaton 2011). Det formodes, at billen er spredt fra Japan til USA via menneskelig aktivitet
(Hosokawa et al. 2014).

Zhang Y, Hanula JL, Horn S 2012. The
Biology and Preliminary Host Range of
Megacopta cribraria (Heteroptera:
Plataspidae) and Its Impact on Kudzu
Growth. Environ. Entomol. 41, 40-50.
Jenkins TM, Eaton TD. 2011. Population
genetic baseline of the first plataspid
stink bug symbiosis (Hemiptera:
Heteroptera: Plataspidae) reported in
North America. Insects 2: 264-272.
Jenkins TM, Eaton TD. 2011. Population
genetic baseline of the first plataspid
stink bug symbiosis (Hemiptera:
Heteroptera: Plataspidae) reported in
North America. Insects 2: 264-272.
Hosokawa T, Nikoh N, Fukatsu T. 2014.

Fine-Scale Geographical Origin of an Insect
Pest Invading North America. PLoS One 9(2):
e89107.

5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Kendetegn

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
De særlige kendetegn for arten er dens størrelse, dens fødder med to segmenter og det
forstørrede, afskårne rygskjold. Nymfer har ofte et loddent udseende og varierer i farve
med en tendens til at være blegt orange, olivengrønne eller lysebrune (Eger et al. 2010).

Eger Jr JE, Ames LM, Suiter DR, Jenkins
TM, Rider DA, Halbert SE. 2010.
Occurrence of the Old World bug
Megacopta cribraria (Fabricius)

(Heteroptera: Plataspidae) in Georgia: a
serious home invader and potential
legume pest. Insecta Mundi 0121: 1-11
Laboratorieanaly
se
Udbredelse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder)
Selvom forskningen nævner DNA-analyse, er denne ikke diagnostisk og kan ikke anvendes
til at identificere skadedyret.
10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):
Hjemmehørende i Asien; nu en invasiv art i de sydlige stater i USA.
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):
Nymfer og voksne iøjnefaldende; mulig indtræden som æg på værtsplante.
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):
Tægen er oprindeligt hjemmehørende i Japan (Jenkins & Eaton 2011)., der i visse egne har
klimaforhold, der er som de danske (se udsnit af Köppen-Geiger Klimakort nedenfor). På
denne baggrund vurderes det, at arten kan etablere sig på friland 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: Vælg et
element.

Udsnit for Danmark og Japan fra Köppen-Geiger klimakort (Peel, M. C., Finlayson, B. L., and

McMahon, T. A. (University of Melbourne))
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppens_klimaklassifikation#/media/File:World_K%C3%B6ppe
n_Map.png

Jenkins TM, Eaton TD. 2011. Population
genetic baseline of the first plataspid
stink bug symbiosis (Hemiptera:
Heteroptera: Plataspidae) reported in
North America. Insects 2: 264-272.

Konsekvenser
for Danmark

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige, miljømæssige og kulturelle
konsekvenser for Danmark):
Kan være et irriterende skadedyr, der søger steder at overvintre om efteråret; ligesom hos
andre næbmundede insekter udgør en ubehagelig lugt et kemisk forsvar.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Muligvis bælgplanter, selvom udvikling kun er påvist på sojabønne.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Den kan muligvis overleve 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: 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 Lövei, 20/3/19
Fagfællegranskning: Annie Enkegaard

https://gd.eppo.int/taxon/ALTRTR/docu
ments

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Meloidogyne aberrans Tao, Xu, Yuan, Wang, Lin, Zhuo & Liao, 2017. (Nematoda: Meloidogynidae)
Dansk trivialnavn: Intet dansk trivial navn
Skadegørertype: Nematod
Dato for udfyldelse, AU: 02/04/2019
Referencer
Skadegøreren

Meloidogyne aberrans forårsager galledannelser på rødder af inficerede planter.
Det infektive J2-larvestadium klækker fra ægget i jorden, vandrer gennem jorden og invaderer rødder. 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 voksne reproduktive stadium. Voksne hunner forbliver fastsiddende og
producerer flere hundrede æg, der frigives ved rodoverfladen. Den voksne og kønsmodne han vandrer enten gennem rodvævet eller gennem
jorden for at opsøge og befrugte hunner. Hunnen kan sandsynligvis reproducere sig ukønnet, hvis hanner ikke er til stede i populationen.
Arten er første gang beskrevet i 2017.

Hovedende af hun (B) samt stylet (C), perineal-mønstre (mønstre omkring hunnens kønsåbning) (D,E). Målestok: 10 µm.

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
Tao Y et al. 2017 Plos One 12, e0182627

Hovedende af han (C), haleende af han (D), hovedende af J2-juvenil (I) samt stilet (K), haleende af J2-juvenil (O).
Målestok: 10 µm.
Fotos: Tao et al. 2017
Symptomer

1. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Inficerede planter har mange rodgaller, hæmmet vækst og reduceret frugtstørrelse.

Værtplanter

2. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Ind til videre udelukkende beskrevet fra kiwi-planten (Actinidia chinensis).

Spredningsveje

3. 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.
4. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
5. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
Ikke relevant
6. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Ikke relevant

EPPO Reporting Service no. 4 2018
https://gd.eppo.int/reporting/article-6262
Tao Y et al. 2017 Plos One 12, e0182627

Kendetegn

Laboratorieanalyse

Udbredelse

7. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Typiske symptomer er galler på rødder. Disse ligner symptomer for andre Meloidogyne-arter.
Adskiller sig fra andre arter i slægten ved at besidde følgende kombination af karakterer: Hunnen har et tydeligt fremspring bagest på den
flaskeformede krop (”posterior protuberance”), perineal-mønstret er svagt, en nedsænkning i kanten af mundåbningen samt en meget kort,
svagt afsat hyalin haleende i J2.
8. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)
Standardiserede metoder er endnu ikke beskrevet, men fylogenetisk analyse baseret på sekvenser af SSU, LSU D2D3, ITS, coxII-16S rRNA
adskiller M. aberrans fra andre arter i slægten.
9. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):
Arten er ind til videre udelukkende konstateret i Guizhou-provinsen i Kina.
10. Er skadegøreren konstateret i EU: Nej
Beskriv i givet fald hvor:
11. 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.
12. 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

13. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed
for at etablere sig i Danmark):
Arten er konstateret i et fugtigt subtropisk klima i det sydvestlige Kina.
Hvorvidt arten kan etablere sig på friland under danske klimatiske forhold er uvist, da artens biologi er dårligt belyst.
Det skønnes, at M. aberrans vil kunne etablere sig på modtagelige kulturer i væksthusproduktion.
14. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej
15. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej
16. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Ja

Tao Y et al. 2017 Plos One 12, e0182627

Tao Y et al. 2017 Plos One 12, e0182627
EPPO Reporting Service no. 4 2018
https://gd.eppo.int/reporting/article-6262

Konsekvenser for
Danmark

17. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige,
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):
Udbyttetab som følge af vækstreduktion.
18. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Actinidia chinensis (kiwi), dyrkes udelukkende som hobbyplante.
Ind til videre kendes ingen værtsplanter af erhvervsmæssig relevans i Danmark.
19. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
20. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:
Lav ☒
Moderat ☐
Høj ☐

PRA

Øvrigt

21. Er der udarbejdet en PRA: Nej
Indsæt link til PRA:
22. Er PRA’en relevant for dansk klima Vælg et element.
Ikke relevant
23. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede
fremgår af oplysningerne i dette skema)
24. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Mette Vestergård, 02/04/2019
Fagfælle granskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Meloidogyne graminicola Golden and Birchfeld (Nematoda: Meloidogynidae)
Dansk trivialnavn: Intet dansk navn, engelsk: Rice root-knot nematode.
Skadegørertype: Nematod
Dato for udfyldelse, AU: 08/04/2019
Referencer
Skadegøreren

Meloidogyne graminicola forårsager galledannelser på rødder af inficerede planter.
Det infektive J2-larvestadium klækker fra ægget inde i roden. J2-larven bliver enten inde i den rod, hvor den er klækket eller vandrer ud i
jorden. Gennem jorden opsøger den en ny plante og invaderer rødderne. Inde i planteroden etablerer nematoden 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 voksne reproduktive stadium. Voksne hunner forbliver fastsiddende og producerer flere
hundrede æg, der frigives inde i roden. Den voksne og kønsmodne han vandrer enten gennem rodvævet eller gennem jorden for at opsøge og
befrugte hunner. Hunnen reproducerer sig dog oftest ukønnet.

Perineal-mønstre (mønstre omkring hunnens kønsåbning) (a-c), hun (d)

Hoved (g) og hale (j) af han.
Fotos: Fanelli et al. 2017

Fanelli E et al. 2017 Eur J Plant Pathol 149,
467-476
Mantelin et al. 2017 Mol Plant Pathol 18, 3-15
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
Plant and Insect Parasitic Nematodes:
https://nematode.unl.edu/melicola.htm
(08.04.2019)

Hoved (til venstre) og hale (til højre) af J2-juvenil.
Foto: Peter Mullin
Symptomer

1. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Inficerede risplanter har hageformede rodgaller omkring rodspidsen og manglende hårrødder. Ved kraftige angreb af nematoden ses normalt
hæmmet vækst og klorosis på bladene. I rismarker optræder planter med symptomer på angreb af M. graminicula pletvis. Disse pletter
forsvinder typisk senere på vækstsæsonen dvs. i sensommeren og ud på efteråret. På dette sene stadium har inficerede planter ofte en dårlig
frøproduktion og endda ses tomme småaks.

EPPO Alert List – Meloidogyne graminicola:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/meloidogyne_gra
minicola (08.04.2019)
EPPO Global Database:
https://gd.eppo.int/taxon/MELGGC/photos
(08.04.2019)
Fanelli E et al. 2017 Eur J Plant Pathol 149,
467-476

Galledannelse på ris.
Foto: Stefano Sacchi, Lombardia PPS

Pandey SK et al. 2016 Current Nematology 27,
11-22

Galledannelse på bygrødder.
Foto: Pandey et al. 2016
Værtplanter

2. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Alisma plantago, Allium cepa, Alopecerus spp., Avena sativa, Brachiaria spp., Brassica juncea, B. oleracea, Cucumis sativus, Cympagon citratus,
Cynodon dactylon, Cyperus compressus, C. difformis, Digitaria spp., Echinochloa colonum, E. crus-galli, Glycine max, Heteranthera reniformis,
Hordeum vulgare, Imperata cylindrica, Lactuca sativa, Leersia hexandra, Murdannia keisak, Musa sp., Oryza sativa, O. sativa var. selvatica,
Panicum dichotomiflorum, P. miliaceum, Panicum spp., Paspalum scrobiculatum, Pennisetum glaucum, P. pedicellatum, Petunia sp., Phaseolus
vulgaris, Phyllanthus urinaria, Phlox drummondi, Pisum sativum, Poa annua, Ranunculus pusillus, Saccharum officinarum, Sacciolepsis indica,
Setaria italica, Solanum lycopersicum, S. melongena, S. tuberosum, Spinacia oleracea, Triticum aestivum, Vicia faba, Vigna spp., Zea mays.

EPPO Alert List – Meloidogyne graminicola:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/meloidogyne_gra
minicola (08.04.2019)
Fanelli E et al. 2017 Eur J Plant Pathol 149,
467-476

Golden AM, Birchfeld W 1965 Proceedings of
the Helminthological Society of Washington
32, 228-231

Spredningsveje

3. 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. I rismarker kan æg og J2-juvenile eventuelt også spredes med vand og vilde dyr.

Yik C-P, Birchfeld 1979 Phytopathology 69,
497-499
EPPO Alert List – Meloidogyne graminicola:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/meloidogyne_gra
minicola (08.04.2019)

4. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
5. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
Ikke relevant
6. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Ikke relevant
Kendetegn

7. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
De hageformede galler adskiller sig fra nogle Meloidogyne-arter, men man kan ikke entydigt adskille arten fra andre arter i slægten på
baggrund af gallernes form.
Det er vanskeligt at adskille arter i slægten alene på baggrund af morfologiske karakterer.

Laboratorieanalyse

Udbredelse

8. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)
Fylogenetisk analyse baseret på cytochrome oxidase c subunit 1- og cytochrome oxidase c subunit 2-sekvenser.
Restriction fragment length polymorphism-analyse baseret på ITS-fragment (ITS-RFLP).
Sekvensering af SCAR-markører.

9. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):
Udbredt i Asien (Bangladesh, Kina, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Fillippinerne, Singapore, Sri Lanka,
Thailand og Vietnam).
Findes i USA (Georgia, Louisiana og Mississippi), i Brasilien, Colombia og Ecuador.
Konstateret i Italien, hvor den bekæmpes og er under kontrol.
10. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor: Norditalien

EPPO Alert List – Meloidogyne graminicola:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_nematodes/meloidogyne_gra
minicola (08.04.2019)
Fanelli E et al. 2017 Eur J Plant Pathol 149,
467-476
Da Silva Mattos V et al. 2019 Plant Disease
103, 83-88
Fanelli E et al. 2017 Eur J Plant Pathol 149,
467-476
Powers T et al. 2018 Journal of Nematology 50,
399-412
EPPO Global Database:
https://gd.eppo.int/taxon/MELGGC/distributio
n (08.04.19)
Fanelli E et al. 2017 Eur J Plant Pathol 149,
467-476

11. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Med rødder fra inficerede planter eller med inficeret jord.
12. 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

13. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed
for at etablere sig i Danmark):
Arten er primært udbredt i tropiske regioner, men forekommer også i subtropisk klima. Artens udvikling og reproduktion er optimal ved
jordtemperaturer på 25-30°C. Nedre temperaturer for artens udvikling og reproduktion kendes ikke, men det anføres, at ægklækningen er
reduceret ved 15°C. Det skønnes derfor, at arten sandsynligvis ikke kan etablere sig på friland i Danmark.
Adskillige værtsplanter dyrkes i væksthuse i Danmark, hvor arten skønnes at kunne etablere sig.
14. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej
15. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej
Sandsynligvis ikke.
16. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Ja
Sandsynligvis

Konsekvenser for
Danmark

17. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige,
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):
Økonomiske tab som følge af udbyttetab samt eksportrestriktioner.
18. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Allium cepa, Avena sativa, Brassica juncea, B. oleracea, Cucumis sativus, Hordeum vulgare, Lactuca sativa, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum,
Solanum lycopersicum, S. tuberosum, Spinacia oleracea, Triticum aestivum, Vicia faba, Zea mays.
19. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Alopecerus spp., Digitaria spp., Echinochloa colonum, E. crus-galli, Imperata cylindrical, Panicum spp., Petunia spp., Phlox drummondi, Poa
annua.
20. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:
Lav ☐
Moderat ☐
Høj ☒

Fernandez L et al. 2013 Archives of
Phytopathology and Plant Protection 47, 10421049
Rao YS, Israel P 1972 Oryza 9, 73-75

PRA

Øvrigt

21. Er der udarbejdet en PRA: Nej
Indsæt link til PRA:
22. Er PRA’en relevant for dansk klima Vælg et element.
Ikke relevant
23. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede
fremgår af oplysningerne i dette skema)
24. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Mette Vestergård, 08/04/2019
Fagfælle granskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Meloidogyne luci Carneiro et al. (Nematoda: Meloidogynidae)
Dansk trivialnavn: Ikke noget dansk trivialnavn
Skadegørertype: Nematod
Dato for udfyldelse, AU: 06/04/2019
Referencer
Skadegøreren

Meloidogyne luci forårsager galledannelser på rødder af inficerede planter.
Det infektive J2-larvestadium klækker fra ægget i jorden, vandrer gennem jorden og inficerer rødder. 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 voksne reproduktive stadie. Voksne hunner forbliver fastsiddende og producerer
flere hundrede æg, der frigives ved rodoverfladen. Den voksne og kønsmodne han vandrer enten gennem rodvævet eller gennem jorden for at
opsøge og befrugte hunner. J2-larver klækker fra æggene og inficerer nye værtsplanter. Hunnen kan formere sig ukønnet. Først beskrevet i 2014
af Carneiro et al.

Carneiro RDMG et al. 2014 Nematology 16,
289-301
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

Hovedende af hun

Hovedende af han.
Fotos: Carneiro et al. 2014

Perineal-mønstre (mønstre omkring hunnens kønsåbning).

Haleende af han.

Hovedende af J2-juvenil.

Haleende af J2-juvenil.

Symptomer

1. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Inficerede planter har mange rodgaller, hæmmet vækst, reduceret udbytte og kan have klorotiske blade.

Belle C et al. 2016 Plant Disease 10, 21742174
EPPO Alert List – Meloidogyne ethiopica and
Meloidogyne luci Root-knot nematodes:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quar
antine/alert_list_nematodes/meloidogyne_e
thiopica_luci (06.04.2019)
Machado ACZ et al. 2016 Helminthologia 53,
207-210

Galler på rødder af tomat. Foto: Dr. S. Širca, Agricultural Institute of Slovenia

Galler på rødder af sojabønne (Glycine max) (A), skud og bælge fra ikke-inficerede planter (B,D) og planter inficeret af M luci.
Foto: Cristiano Belle
Værtplanter

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

Belle C et al. 2016 Plant Disease 10, 21742174

Abelmoschus esculentus, Actinidia deliciosa, Allium cepa, Antirrhinum majus, Apium graveolens, Brassica oleracea var. italica, Cucumis
sativus, Daucus carota, Fagopyrum esculentum, Glycine max, Helianthus annuus, Hordeum vulgare, Hylotelephium spectabile, Lactuca sativa,
Lavandula spica, Medicago sativa, Oryza sativa, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Polymnia sonchifolia, Prunus persica, Rosa sp., Solanum
lycopersicum, S. melongena, S. torvum, S. tuberosum, Spinacia oleracea, Vitis vinifera, Zea mays

Carneiro RDMG et al. 2014 Nematology 16,
289-301
EPPO Alert List – Meloidogyne ethiopica and
Meloidogyne luci Root-knot nematodes:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quar
antine/alert_list_nematodes/meloidogyne_e
thiopica_luci (06.04.2019)
Machado ACZ et al. 2016 Helminthologia 53,
207-210

Spredningsveje

3. 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).

Öcal S et al. 2018 Journal of Plant Diseases
and Protection 125, 577-580

Spredes med inficeret jord, vækstmedie og plantemateriale (rødder) samt udstyr og maskiner, der har været brugt i forbindelse med inficeret
jord eller plantemateriale
4. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
5. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
Ikke relevant
6. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Ikke relevant
Kendetegn

7. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Typiske symptomer er galler på rødder. Disse symptomer er også gældende for andre Meloidogyne-arter.
Vanskelig at adskille fra nærtbeslægtede Meloidogyne-arter, særligt M. ethiopica og M. incornata, på baggrund af morfologiske karakterer.

Carneiro RDMG et al. 2014 Nematology 16,
289-301

Laboratorieanalyse

8. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)
Isoenzym-analyse: Arten har unik esterase-fænotype L3
Fylogenetisk analyse baseret på ITS- og D2-D3 rRNA-sekvenser

Carneiro RDMG et al. 2014 Nematology 16,
289-301

Udbredelse

9. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):

EPPO Global Database:
https://gd.eppo.int/taxon/MELGLC/distributi
on

M. luci er konstateret i Brasilien, Chile, Guatemala, Iran, Tyrkiet, Grækenland, Italien, Portugal og Slovenien.
10. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor: Italien, Grækenland, Slovenien, Portugal

EPPO Alert List – Meloidogyne ethiopica and
Meloidogyne luci Root-knot nematodes:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quar
antine/alert_list_nematodes/meloidogyne_e
thiopica_luci (06.04.2019)

11. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Med rødder fra inficerede planter eller med inficeret jord.
12. 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

13. Informationer om hvorvidt skadegøreren kan etablere sig i DK (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulighed for
at etablere sig i Danmark):
Artens biologi er dårligt belyst, og det er derfor uvist, hvorvidt arten kan etablere sig i Danmark. Kendes ind til videre udelukkende fra tropiske
og subtropiske regioner, hvorfor det skønnes usandsynligt, at arten kan etablere sig på friland i Danmark.
Adskillige værtsplanter dyrkes i væksthuse i Danmark, hvor arten skønnes at kunne etablere sig.
14. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej
15. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej
Sandsynligvis ikke
16. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Ja
Sandsynligvis

Konsekvenser for
Danmark

17. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige,
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):
Økonomiske tab som følge af udbyttetab samt eksportrestriktioner.
18. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Allium cepa, Antirrhinum majus, Apium graveolens, Brassica oleracea var. italica, Cucumis sativus, Daucus carota, Fagopyrum esculentum,
Hordeum vulgare, Lactuca sativa, Lavandula spica, Medicago sativa, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Rosa sp., Solanum lycopersicum, S.
tuberosum, Spinacia oleracea, Vitis vinifera, Zea mays
19. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Vilde roser, Natskygge (Solanum) arter
20. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:
Lav ☐
Moderat ☐
Høj ☒

PRA

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

Øvrigt

23. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede
fremgår af oplysningerne i dette skema)
24. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Mette Vestergård, 06/04/2019
Fagfælle granskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Myiopardalis pardalina (båndflue/frugtflue)
Dansk trivialnavn: der er intet officielt dansk artsnavn; engelsk: Baluchistan melon fly
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 20/3/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
Den voksne flue er 5,5-6,5 mm lang, og den har en lysegul farve; vingerne har
tre gullige bånd. De voksne hunner lægger æg under skindet på umoden frugt
(f.eks. når meloner har en størrelse på 3-5 cm i diameter). En hun kan lægge
60 til 110 æg i løbet af sin levetid. Æggene er hvide, blanke, ovale (1 mm lange)
og klækker efter 3-4 dage. Larverne er hvide, har ingen ben og æder inde i
frugten i 8 til 18 dage. Fuldtudviklede larver (10 mm lange) forlader frugten,
falder til jorden og forpupper sig i jorden i 13 til 20 dage. Om sommeren kan
der være 2 til 3 overlappende generationer hver med en varighed på ca. 30
dage. Overvintrer som pupper i jorden, normalt i en dybde på 5 til 15 cm.
Pupper kan overleve under snedække og ved temperaturer lige under 0°C
(EPPO 2013).

EPPO 2013. EPPO Alert List – Myiopardalis pardalina
(Diptera: Tephritidae). Baluchistan melon fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/
alert_list_insects/myiopardalis_pardalina

Voksen M. pardalina-hun. Foto: htpps: alchetron.com/Carpomya
Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af
symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Skade forårsages af larver, der æder af frugtkødet og frøene inde i frugten.
Angrebne frugter påvirkes generelt af sekundært råd (fra bakterier og
svampe), hvilket gør dem uegnede som fødevarer. Der kan også ses

udgangshuller på frugterne (EPPO 2013).
M. pardalina-larvers skade på melon. Foto: Baris et al. 2016

EPPO 2013. EPPO Alert List – Myiopardalis pardalina
(Diptera: Tephritidae). Baluchistan melon fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/
alert_list_insects/myiopardalis_pardalina
Baris et al. 2016. Kavun sineği [Myiopardalis
pardalina (Bigot, 1891) (Diptera: Tephritidae)] ’ne
karşı İpsala ve Kırkağaç kavun çeşitlerinde tatta
meydana gelen değişimlerin belirlenmesi.
Derim, 2016, 33 (1):47-56 (In Turkish)

Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Den væsentligste værtsplante er Cucumis melo (melon), men andre dyrkede
Cucurbitaceae kan angribes: Citrullus lanatus (vandmelon), Cucumis melo var.
flexuosus (slangemelon), Cucumis sativus (agurk) lige så vel som ukrudt
(Cucumis trigonus, Ecballium elaterium) (EPPO 2013).

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).

EPPO 2013. EPPO Alert List – Myiopardalis pardalina
(Diptera: Tephritidae). Baluchistan melon fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/
alert_list_insects/myiopardalis_pardalina

EPPO 2013. EPPO Alert List – Myiopardalis pardalina
(Diptera: Tephritidae). Baluchistan melon fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/
alert_list_insects/myiopardalis_pardalina

De voksne fluer kan flyve, men der findes ingen data vedrørende hvor langt.
Transporteres sandsynligvis med angrebet frugt (EPPO 2013).
5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et
element.

7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Den voksne flue er nem at kende (se foto ovenfor) på sit vingemønster. Øvrige
udviklingstrin kan kun identificeres ved molekylære metoder.
Laboratorieanalyse 9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder)
Der findes DNA-stregkoder til molekylær identificering (Karimi & Darsouei
2014).
Kendetegn

Udbredelse

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren
udbredelse):
Især Asien; i EPPO-regionen Kaukasusområdet, det sydlige Rusland, Cypern,
Tyrkiet, Ukraine, Libanon (EPPO 2013).

Karimi J, Darsouei R. 2014. Presence of the
endosymbiont Wolbachia among some fruit flies
(Diptera: Tephritidae) from Iran: A multilocus
sequence typing approach. Journal of Asia-Pacific
Entomology 17: 105-112
CABI. 1961. Myiopardalis pardalina. Distribution
Maps of Plant Pests no. 124. CABI, Wallingford (GB).

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):
Med importeret angrebne frugter/grøntsager af græskarfamilien (EPPO 2013).
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):
Arten lever i varmere lande, men hvilestadiet (puppe) kan overleve i
temperaturer under frysepunktet; det kan således ikke udelukkes, at den kan
etablere fritlevende populationer i Danmark (derfor er der svaret ”ja” til pkt.
16). Selv hvis det er tilfældet, vil der dog være meget få tilgængelige
værtsplanter under udendørs forhold; derfor kan der ikke forventes nogen
alvorlig indflydelse.

EPPO 2013. EPPO Alert List – Myiopardalis pardalina
(Diptera: Tephritidae). Baluchistan melon fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/
alert_list_insects/myiopardalis_pardalina

Det mest realistiske er antagelig, at arten udelukkende kan etablere sig i
danske væksthuse, hvor den vil kunne udgøre en trussel mod
agurkeproduktion (derfor er der svaret ”ja” til pkt. 17).
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor
skadegøreren forekommer naturligt: Nej
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):
Angrebet frugt mister sin værdi og blive uegnet til salg eller som fødevare. Der
forventes ingen miljø- eller dyrkningsmæssige virkninger, selv hvis arten skulle
etablere sig i Danmark.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Agurk dyrket i væksthus kan blive angrebet. Skulle etablering på friland finde
sted vil den stigende danske frilanddyrkning af græskar (283 ha i 2016) blive
berørt (Landbrug & Fødevarer 2016)
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Meget få.
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:

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

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, 20/3/19
Fagfællegranskning: Annie Enkegaard

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Pepper Leafroll Chlorosis Virus (PeLRCV)
Dansk trivialnavn: Intet dansk navn
Skadegørertype: Virus
Dato for udfyldelse, AU: 05/04/2019
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Kamran et al. 2018 Plant Disease 102: 318.

PeLRCV er beskrevet fra peberfrugt planter 2014-2016 fra Saudi Arabien (Kamran et al. 2018). Dette er så vidt vides den eneste rapport, som er
tilgængelig for dette virus. Viruset tilhører polorovirus gruppen.
Symptomer

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

Kamran et al. 2018 Plant Disease 102: 318.

Bladrulning, gulning af blade og misdannede frugter (Kamran et al. 2018).
For billeder henvises til Kamran et al. (2018), det har ikke været muligt at finde andre billeder.

Kilde: Kamran et al. (2018)
Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Capsicum annuum (Spansk peber), Cucumis melo (melon), Datura stramonium (pigæble), Solanum nigrum (sort natskygge) (Kamran et al.
2018)

Kamran et al. 2018 Plant Disease 102: 318.

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).
Ikke meget vides om spredning af PeLRCV, bortset fra at den kan overføres med agurkebladlus (Aphis gossypii Glover (Aphididae)) (Kamran et
al. 2018)
5. Er skadegøreren vektorbåren: Ja
Anfør navn på vektor(er): agurkebladlus; muligvis også andre arter

Kamran et al. 2018 Plant Disease 102: 318.
CABI datasheet. Aphis gossypii:
https://www.cabi.org/isc/datasheet/6204
Ole E. Heie 2004 Danmarks Fauna 87. Bladlus 1.
Danmarks Naturhistoriske Forening. København.

6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Ja
Ifølge CABI findes agurkebladlusen spredt over det meste af verden, i koldere egne kun i væksthus. Agurkebladlusen forekommer udbredt i
danske væksthuse og optræder endvidere på friland bl.a. i kartofler (Heie, 2004)
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Ja
Kendetegn

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder

Kamran et al. 2018 Plant Disease 102: 318.

Laboratorieanalyse

Andre polerovirus, e.g. Pepper vein yellows virus og pepper yellow leaf curl virus (Kamran et al. 2018)
9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)
RT-PCR (Kamran et al. 2018)

Kamran et al. 2018 Plant Disease 102: 318.

Udbredelse

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

Kamran et al. 2018 Plant Disease 102: 318.

Kun beskrevet fra Saudi Arabien (Kamran et al. 2018)
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):
Der vides næsten intet om spredningsveje for PeLRCV. Den kan sandsynligvis indføres med vektoren. Det vides ikke om PeLRCV er frøoverført
(Kamran et al. 2018).
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):
Dyrkning af peber og melon på friland er begrænset i DK, og en etablering derfor vurderes mest at kunne ske i væksthuse

15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Ja
Vektoren findes allerede
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Vælg et element.
Konsekvenser for
Danmark

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige,
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):
PeLRCV vurderes ikke umiddelbart at være af større betydning for Danmark da dyrkning af peber og melon i DK er begrænset. Peber og chili dyrkes
på måske 1-2 ha i DK (Fakta om dansk gartneri 2016/17)

19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Peberfrugt
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Sort natskygge
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 Nej

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, 05/04/2019
Fagfællegranskning Annie Enkegaard

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Platynota stultana Walsingham, 1884 (Lepidoptera: Tortricidae)
Dansk trivialnavn: vikler (dette er et generelt navn for en gruppe af småsommerfugle)
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 02/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
Hannens vingefang er imellem 4,5 og 7 mm. Farven basalt på de forreste vinger er
mørkebrun tenderende mod det gyldenbrune ud mod vingeranden. Hannernes
forreste vinger har ligeledes en ribbefold. Hunnen er større end hannen, med et
vingefang imellem 6,5 og 9 mm. Samtidig er de forreste vinger mere ensartet
gyldenbrune til mørkebrune, og markeringer er sædvanligvis mindre tydelige.
Labialpalperne er ekstremt forlængede hos begge køn.

https://idtools.org/id/leps/tortai/Platynota_stulta
na.htm

Voksen hun, foto fra Gilligan and Epstein, USDA APHIS; hvilende møl, Univ.
California

Symptomer

Nyklækkede larver er flødefarvede med et brunt hoved og mindre end 2 mm
lange. Efterhånden som de bliver ældre, når larverne en længde på omkring 15-19
mm, og farven bliver mere varieret. De store larvers farve er dog normalt grågrønlig til grønlig eller over i det flødefarvede med et brunt eller sort hoved. Der
er meget små hvidlige pletter hen ad kroppen og en mørk rygstribe, hvor
kropsindholdet kan ses bevæge sig. Larverne har på endeleddet en kam af 5-6
tænder. Larverne ligner mange af de hjemlige viklere, og ved forstyrrelse er de
meget aktive. Pupperne er normalt skjulte inden i et sammenrullet blad og er
mørkebrune.
2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af
AliNiazee, M. T. and E. M. Stafford. 1972. Notes
symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
on the biology, ecology, and damage of Platynota

Viklerlarven ruller og binder bladesider sammen ved hjælp af silke. Imellem de stultana on grapes. Journal of Economic
sammenspundne blade eller bladplader lever larven et beskyttet liv. Larverne Entomology. 65: 1042-1044.
lever af undersiden af bladene ved at æde af bladenes yderste cellelag og af
bladkødet. Herved skabes nekrotiske huller og skader i bladet (se foto). Der er
ligeledes beskrevet skade, når larver trænger ind i peberfrugter via stilken og borer
gange inde i frugten.

Foto af skade forårsaget af larver.
Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Platynota stultana er en særdeles polyfag vikler, der er registreret på langt over
25 plantefamilier. Blandt de økonomisk vigtige værtsplanter er følgende: kiwifrugt
(Actinidia), selleri (Apium graveolens), Aster, peber (Capsicum), Citrus limon, Citrus
sinensis, Cyclamen, nelliker (Dianthus), valnød (Juglans), Juniperus, æble (Malus
domestica), lucerne (Medicago sativa), bønner (Phaseolus), Pinus, blomme
(Prunus domestica), fersken (Prunus persica), granatæble (Punica granatum),
pære (Pyrus), Rosa, Rubus, pil (Salix), tomater, (Solanum lycopersicum), Taxus,
Trifolium, vindrue (Vitis vinifera) og majs (Zea mays). Mange vilde planter er opført
på listen over værtsplanter, og nogle af dem kan også dyrkes som prydplanter. I
Spanien er P. stultana registreret på peberfrugt, aubergine og basilikum.

Atkins et al. 1957. The omnivorous leaf roller,
Platynota stultana Wlshm., on cotton in
California: nomenclature, life history, and
bionomics (Lepidoptera, Tortricidae). Annals of
the Entomological Society of America. 50: 251259.

Spredningsveje

4. Spredningsveje og vektorer (her anføres bemærkninger og overvejelser om
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/fact
skadegørerens spredningsveje og eventuelle vektorer, herunder oplysninger om
sheets/platynotaStultana7.pdf
skadegørernes eller vektorernes spredningskapacitet. Der anføres også
overvejelser om eventuelle vektorer i Danmark).
Til dato ikke kendt, men almindeligvis flyver viklere relativt korte afstande, fx 50100 m. I international handel er P. stultana ofte blevet opfanget på peberfrugt fra
Mexico. Skadevolderen har med hjælp af menneskelig aktivitet været i stand til at
bevæge sig fra et kontinent til et andet, højst sandsynligt via handel med planter.
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

Laboratorieanalyse

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
MacKay, M. R. 1962. Larvae of the North
Platynota stultana ligner andre Platynota-arter såsom P. flavedana og P. rostrana. American Tortricinae (Lepidoptera: Tortricidae).
Den forreste vinges ribbefold er generelt mindre hos P. stultana end ved de andre Canadian Entomologist Supplement 28: 1-182.
arter. MacKay (1962) fastslog, at Platynota-larver kunne skelnes fra lignende
Sparganothis-arter ved små rygplader på A1-8, som fremstår langstrakte og flødefarvede hos levende individer.
9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder)
En dissektion af kønsorganerne kan bruges til at fastslå hvilken art.

Udbredelse

Hanlige & hunlige kønsorganer hos P. sultana.
10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren
udbredelse):
En nordamerikansk art, oprindeligt fra de semi-aride områder; findes i Mexico og
adskillige stater i USA, mod nord til New York og Massachusetts. Indført i Spanien.
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Først identificeret i Andalusien, Spanien i 2009; sandsynligvis til stede tidligere. I
væksthuse, men nu også på friland.

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Muligvis med angrebne planteprodukter.
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):
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 frugter mister værdi og/eller bliver uegnede til salg eller
konsum.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Grøntsager og prydplanter dyrkede i væksthus.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Den kan ikke overleve udendørs i Danmark.

PRA

21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres
i Danmark, vurderes som:
Lav ☐
Moderat ☒
Høj ☐
Indvirkningen anses for være moderat på grund af en meget lang række
værtsplanter.
22. Er der udarbejdet en PRA: Ja
https://gd.eppo.int/download/doc/1265_pra_exp
Indsæt link til PRA:
_PLAAST.pdf
23. Er PRA’en relevant for dansk klima: Nej

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, 25/3/19
Fagfællegranskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Prodiplosis longifila Gagné (Diptera:
Cecidomyiidae)
Dansk trivialnavn: galmyg (en samlende betegnelse for flere
arter)
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 04/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Peña et al. 1989. Biology and Characterization of
Prodiplosis longifila (Diptera: Cecidomyiidae) on
Larverne af P. longifilia er næsten gennemsigtige, når de forlader æggene, og
Lime in Florida. The Florida Entomologist, 72: 444bliver så hvide 1-2 dage senere. Når larverne er fuldt udvoksede, efter endte
450.
tre larvestadier, er de gullige til orange. Fælles træk for de tre larvestadier er
en lille hovedkapsel med segmenterede koniske følehorn, et halssegment, tre
brystsegmenter og ni bagkropssegmenter, hvert bagkropsegment med
papiller, der ligeledes kendetegner familien Cecidomyiidae med hensyn til
papillernes antal og positioner på bagkroppen. Pupperne er 0,8-1,0 mm lange
og bleggule. Efter klækning fra puppe og tre dage frem bliver hovedet og
thorax på den voksne galmyg gradvis sort. De voksne individer er små myg,
ca. 1,5 mm lange og med en ganske kort levetid på kun 1 til 2 dage.

Fig. 1. P. longifila, voksen hun. Foto: ResearchGate
Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto
Prodiplosis longifila angriber forskellige dele af deres værtsplanter - dog mest
områder i vækst, blødt væv og unge planter. Larvernes aktivitet giver skader
i form af ødelagte frugter; såsom på tomater/Solanum kan dette føre til misdannelser; på peberfrugter/Capsicum kan væksten gå i stå. På Citrus x latifolia
æder larverne af blomsterknopper og af selve blomsterne. På asparges/Asparagus angriber larverne knopper og blomster, hvilket forårsager misdannelse og hæmmer planternes vækst.

Foto: Skade på bladknop hos tomat forårsaget af P. longifila, ved M.
Manzano (Universidad de Colombia)

Goldsmith & al. 2013. Gall midges
(Cecidomyiidae) attacking horticultural crops in
the Caribbean region and South America. In J. E.
Peña [ed.], Potential invasive Pests of Agricultural
Crops. CABI, Wallingford, pp: 240-250.
Hernandez et al. 2015. The bud midge Prodiplosis
longifila: Damage characteristics, potential
distribution and presence on a new crop host in
Colombia. SpringerPlus 4:205. DOI
10.1186/s40064-015-0987-6
Ortega Ramirez et al. 2014. Identificación
molecular de la mosquilla del brote Prodiplosis sp.
Gagné en los cultivos de Asparagus officinalis L.
por amplificación parcial del gen citocromo
oxidasa I. IDESIA (Chile) 32: 29-41

Værtplanter

Spredningsveje

3. Værtplante/produkt
Forskellige værtsplanter (dyrkede som vilde planter) er rapporteret som
værtsplante for P. longifila fra forskellige steder i verden. I Sydamerika er
tomat den dominerende værtsplante, hvorimod det er asparges og Capsicum
annuum i Peru og kartoffel i Ecuador. Frugt angribes kun hos et begrænset
antal værtsplantearter (inkl. tomat og Capsicum annuum, se sektion 2,
ovenfor). I USA blev galmyggen registreret første gang på vild bomuld/
Gossypium og senere på Citrus x latifolia – men ikke på tomat. Mulige årsager:
værtsplanterne dyrkes under forhold i USA, hvor skadegøreren ikke kan
overleve, forkert identificering, forekomst af kryptiske arter (arter med
enslignende udseende og derfor meget svære at adskille ud fra morfologiske
træk).
4. Spredningsveje og vektorer
Det er kendt og veldokumenteret at voksne insekter flyver og spredes med
vinden og via de forskellige varme luftstrømme. Galmyg er dog kendt for at
være dårlige flyvere. Ligeledes på grund af det voksne insekts ringe størrelse
og korte levetid er det ikke sandsynligt, at spredning med vinden eller ved
egen hjælp sker over store afstande. Galmyg kan imidlertid spredes over
meget store afstande med hjælp fra den menneskelige rejse- og
handelsaktivitet, hvor spredning med kontaminerede handelsvarer såsom
frugt og pottede planter og andre plantedele er meget sandsynlig (se sektion
12, nedenfor).
5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Nej
N/A
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Nej
N/A

Castillo-Valiente J. 2010. Prodiplosis longifila in
Peru. Presentation at the Invasive Pests
Conference Florida. 2010.
http://conference.ifas.ufl.edu/TSTAR/presentatio
ns/Tuesday/pm/4%2020pm%20J%20Castillo.pdf

Kendetegn

Laboratorieanalyse

Udbredelse

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder:
Æg og larver i første stadium kan befinde sig på beskyttede og skjulte steder
f.eks. under blomsterbægeret og dermed ikke synlige med det blotte øje.
Desuden kan symptomerne forveksles med en svampeinfektion. Det er også
vanskeligt at se voksne insekter, da de skjuler sig om dagen. Der findes ingen
særlige fælder specifikt for denne art.
9. Laboratorieanalysemetoder: Tidlige stadier findes på beskyttede/skjulte
steder på handelsvaren og er meget små, dvs. de er vanskelige at opdage ved
en visuel undersøgelse. Desuden er symptomer ikke altid tydelige, selv når
disse stadier er til stede.
En nøgle til at bestemme voksne nearktiske Prodiplosis-arter findes i Gagné
(1986), og nogle morfologiske detaljer for voksne insekter findes hos
Hernandez et al. (2015). Molekylære metoder er muligvis ikke anvendelige til
praktisk identifikation til artsniveau. Identifikation baseret på morfologiske
træk er vanskelig, og der er risiko for forkert identifikation.
10. Skadegørerens udbredelse
Forekommer kun på det amerikanske kontinent.
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Nej

Gonzales-Bustamante L. 1996. Distribusíon y
posturas de primeros estadios larvales de
Spodoptera spp. y Prodiplosis longifila en
tomate. Rev. Per. Ent. 39: 143-146.
Gagné RJ. 1986. Revision of Prodiplosis (Diptera:
Cecidomyiidae) with Descriptions of Three New
Species. Ann. Entomol. Soc. Am. 79: 235-245.
Hernandez et al. 2015. The bud midge Prodiplosis
longifila: Damage characteristics, potential
distribution and presence on a new crop host in
Colombia. SpringerPlus 4:205. DOI
10.1186/s40064-015-0987-6

12. Indgangsvej til Danmark:
Ifølge PRA for P. longifila, udarbejdet af EPPO, anses indførsel af galmyggen
for sandsynlig ved handel med planter til udplantning, frugter af tomat
(både på stilk og uden) og Capsium foruden for asparges og andre afskårne
plantedele (afskårne blomster og grene, afklippede krydderurter,
bladgrøntsager). Spredning vil hovedsagelig ske ved handel med varer
snarere end ved naturlig spredning.
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
Ved en etablering vil skadegøreren forventes at have stor indvirkning på
væksthusdyrket tomat, Capsicum og asparges.
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:
Angrebne planter og frugt mister værdi og bliver uegnede til salg eller
konsum.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et
økonomisk perspektiv:
De fleste væksthusafgrøder er udsatte for risiko.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Nej. Arten kan ikke overleve udendørs.
21. Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og
etableres i Danmark, vurderes som:
Lav ☐
Moderat ☐
Høj ☒

PRA

Øvrigt

22. Er der udarbejdet en PRA: Ja
Indsæt link til PRA:
23. Er PRA’en relevant for dansk klima: Vælg et element.
For danske væksthusforhold: ja, men ikke for dansk klima.
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, 26/3/19
Fagfællegranskning: H. Skovgård

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

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Pseudacysta perseae
Dansk trivialnavn: masketæge (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke
et dansk navn); avocado lace bug
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 11/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Mead & Pena 1998. (rev. 2019) Avocado lace bug.
University of Florida, DPI Entomology Circular 346.

https://entnemdept.ifas.ufl.edu/creatures/fruit
/avocado_lace_bug.htm

Figur 1. Voksent individ samt nymfer af Pseudacysta perseae (Heidemann). Foto:
James Castner, University of Florida.
De voksne masketæger er 2 mm lange og aflangt ovale i form. Kroppen under
vingerne, hovedet, pronotum (undtagen forkanten og det yderste af den
bageste tredjedel) samt en stribe på tværs af den basale tredjedel af
dækvingerne, som kun når lidt uden for det discoidale område, er begsorte/-

brune til sorte; resten af oversiden er gullighvid; benene og følehornene er
bleggule, kløerne og den apikale halvdel af det fjerde følehornssegment er
sortagtige. Pronotum er irregulært femsidet, med svagt afrundede forkanter og
stærkt konvergerende mod spidsen; den bageste del er flad, trekantet og
kraftigt tilspidset; pladen er fint og tæt punkteret og har en enkelt hel lav kam
på midten. Dækvingerne når langt ud over bagkroppen og har bredt afrundede
spidser; det discoidale område er langt, smalt og ikke lukket bagtil (Mead &
Peña 1998).
Symptomer

EPPO. 2015. Mini data sheet on Pseudacysta
2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af
perseae (Hemiptera: Tingidae) Avocado lace
symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb):
Voksne og nymfer lever i kolonier på bladenes undersider. På avocado resulterer bug
deres fødeoptag i nekrotiske brune pletter, som kan føre til bladfald og
formindsket frugtudbytte (men der er ikke rapporteret om direkte skade på
frugter). Bladene på kraftigt angrebne træer ser afsvedne ud. De steder, hvor
der er en koloni af P. perseae, er bladenes underside mere eller mindre dækket
af et tykt lag mørkt, klæbrigt sekret fra insekterne. Fra områder, som arten for
nyligt har invaderet, er der rapporteret om kraftigt bladfald og reduceret
udbytte i erhvervsmæssige avocadoplantager. Resultater fra forsøg har vist, at
avocadosorter varierer med hensyn til følsomhed over for skade forårsaget af
masketægerne. Den almindeligt dyrkede avocadosort ‘Hass’ er følsom.
Tilstedeværelsen af P. perseae kan deformere træer, der er plantet som
prydtræer i byområder. I USA udgør arten en potentiel trussel for beplantninger
med prydplanter i byområder (EPPO, 2015).

Figur 2. Skade på blad forårsaget af Pseudacysta perseae. Foto: James Castner,
University of Florida.

Værtplanter

Spredningsveje

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter):
Den væsentligste dyrkede værtsplante er avocado (Persea americana), men P.
borbonia og Cinnamomum camphora (kamfertræ) (Lauraceae) er også
registrerede som værtsplanter. Skader er hovedsageligt rapporteret fra
subtropiske lande og tilsyneladende ikke fra områder med et mere
middelhavsagtigt klima som f.eks. Californien. (Gange et al. 2008)
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).
Over lange afstande kan handel med landbrugsvarer og transport muligvis spille
en afgørende rolle for spredning. Da P. perseae ikke lever af frugt, er
avocadofrugter ikke en sandsynlig spredningsvej (Gagne et al. 2008).

Gangé et al. 2008. A new Lestodiplosine (Diptera:
Cecidomyiidae) preying on the avocado lave bug,
Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae) in
southern Florida. Florida Entomologist 1: 43-48.

Gangé et al. 2008. A new Lestodiplosine (Diptera:
Cecidomyiidae) preying on the avocado lave bug,
Pseudacysta perseae (Heteroptera: Tingidae) in
southern Florida. Florida Entomologist 1: 43-48.

5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et
element.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Kendetegn

Laboratorieanalyse

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Gullige eller brunline nekrotiske områder, enten over eller under bladet, er tegn
på forekomst af masketæger nedenunder. Sorte peberlignende objekter i
centrum af de brune pletter er sædvanligvis æg, der er dækket af en sort,
klæbrig substans, der sommetider er mugbevokset. Se også undersiden efter for
sorte prikker af ekskrementer, afkastet hud, nymfer og voksne, ikke mere end 2
mm lange. (Mead & Peña 1998).
9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder):
Der findes ingen.

Mead & Pena 1998. (rev. 2019) Avocado lace bug.
University of Florida, DPI Entomology Circular 346.

https://entnemdept.ifas.ufl.edu/creatures/fruit
/avocado_lace_bug.htm

Udbredelse

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren
udbredelse):
P. perseae har spredt sig i Nord- og Sydamerika siden 1990’erne og har udvist en
invasiv adfærd. I Europa er den i 2014 registreret på Madeira (Portugal).
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Madeira (Portugal)
12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Kun med angrebne planter. Arten lever ikke af frugt.
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):
Et tropiske art. Ingen steder undtagen muligvis i væksthuse.

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):
Meget små – kun avocado og nogle få prydtræer er værtsplanter (Gagne & Pena
1998).

Mead & Pena 1998. (rev. 2019) Avocado lace bug.
University of Florida, DPI Entomology Circular 346.

https://entnemdept.ifas.ufl.edu/creatures/fruit
/avocado_lace_bug.htm

19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Ingen
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: 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)
Den taksonomiske status er usikker (Kartesz & Kartesz 1980). Slettet fra EPPOs
Alert List i 2018.

Kartesz JT, Kartesz R. 1980. A Synonymized
Checklist of Vascular Flora of the United States,
Canada, and Greenland. Vol. II. The Biota of
North America. University of North Carolina
Press, Chapel Hill. 498 pp.

25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Gabor Lovei, 11/4/19
Fagfællegranskning: A. Enkegaard

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Raffaelea lauricola og dens vektor Xyleborus glabratus
Dansk trivialnavn: der findes ikke et dansk trivial navn, på engelsk kaldes den ”laurel wilt”
Skadegørertype: Svamp
Dato for udfyldelse, AU: 11/03/2019
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse
Raffaelea lauricola T. C. Harr., Fraedrich and Aghayeva, påvirker ledningstransporten i planten som visner og dør. Den overføres via billen
Xyleborus glabratus Eichhoff (redbay ambrosia beetle). Overførslen af svampen til værtplanten sker, når billen gnaver i veddet. Æg lægges i
gangene i træet, og voksne så vel som larver ”græsser” svampen, som vokser i xylemet.

EPPO 2018. EPPO Alert List – Raffaelea
lauricola (laurel wilt) and its insect vector
(Xyleborus glabratus).
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_fungi/raffaelea_lauricola

De voksne biller af Xyleborus glabratus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) er små sortbrune barkbiller, hunnerne er ca. 2 mm lange,
hanner noget mindre. Larverne er hvide, uden ben, C-formede med en veludviklet ravfarvet hovedkapsel (EPPO 2018).

Xyleborus glabratus set fra oven og fra siden. Foto: UF/IFAS http://entnemdept.ufl.edu/creatures/trees/beetles/redbay_ambrosia_beetle.htm

Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb)
Symptomer forårsaget af svampen er sortfarvning af ledningsstrenge og hurtig nedvisning af planten. Bladene bliver nekrotiske og falder af.
Planten svækkes betydeligt og vil dø (EPPO 2018, Ploetz et al. 2017a)
Voksne hunner borer sig ind i kviste, grene og små stammer på værter af vedplanter. Her gnaves gange som podes med den symbiotiske
svamp (Rabaglia 2008; Mayfield and Thomas 2006), som billerne og deres afkom efterfølgende lever af (Rabaglia 2008). Det meste af livscyklus
inklusiv parring, æglægning og larveudvikling foregår i disse gange (Mann et al. 2014). Der ses savsmuld rundt om træet og i nogle tilfælde
stikker der nogle små tandstiklignende pinde ud af barken, som består af savsmuld og sekret fra billen (Mayfield and Thomas 2006). Nye
hunner flyver ud fra gangene og søger efter nye værtplanter. Til forskel fra andre ambrosiabiller, som normalt kun angriber døde eller
svækkede planter, kan X. glabratus også angribe sunde planter (EPPO 2018). Det vides ikke, hvor mange biller, der skal til for at medføre en
letal infektion men observationer tyder på, at blot én eller få biller er nok (EPPO 2018).
.

EPPO 2018. EPPO Alert List – Raffaelea
lauricola (laurel wilt) and its insect vector
(Xyleborus glabratus).
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_fungi/raffaelea_lauricola
Ploetz RC, Hughes MA, Kendra PE, Fraedrich
SW et al. 2017a. Recovery plan for laurel wilt
of avocado, caused by Raffaelea lauricola.
Plant Health Prog 18, 51-77.

Rabaglia R. 2008. Xyleborus glabratus. Exotic
Forest Pest Information System for North
America.
Mayfield AE, Thomas MC. 2009. The redbay
ambrosia beetle, Xyleborus glabratus Eichhoff
(Scolytinae: Curculionidae). FDACS-Division of
Plant Industry.
https://www.freshfromflorida.com/es/content
/download/66299/1600379/PEST_ALERT__Xyleborus_glabratus__Redbay_Ambrosia_Beetle.pdf

Symptomer i Avocadotræer (Poeltz et al. 2017a).

Mann R, Hulcr J, Pena J, Stelinski L. 2013.
Common name: redbay ambrosia beetle
scientific name: Xyleborus glabratus Eichhoff
(Insecta: Coleoptera: Curculionidae:
Scolytinae) UF/IFAS Nr. EENY-491 University of
Florida.
http://entnemdept.ufl.edu/creatures/trees/be
etles/redbay_ambrosia_beetle.htm

Misfarvning af ledningsstrenge i Avocadotræ (Ploetz et al., 2017a).
Værtplanter

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

EPPO 2018. EPPO Alert List – Raffaelea
lauricola (laurel wilt) and its insect vector
Svampen forårsager symptomer på planter inden for Laurbærfamilien. I USA er det især ”redbay” (Persea borbonia), ”swampbay” (P. palustris), (Xyleborus glabratus).
”Sassafras” (Sassafra albidum) og Avocado (P. americana), som er blevet angrebet af svampen.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_fungi/raffaelea_lauricola
Vektoren X. glabratus er hovedsagligt associeret med arter inden for Laurbærfamilien (Lauraceae), men er i Asien også fundet i visse arter af
Dipterocarpaceae (Shorea robusta), Fagaceae (Lithocarpus edulis), Theaceae (Schima superba), Fabaceae (Leucaena glauca) og Pinaceae (Picea Rabaglia RJ, Dole SA, Cognat AI. 2006. Review
asperata) (EPPO, 2018; Rabaglia et al. 2006; Brar et al. 2013; Hulcr and Lou 2013).
of American Xyleborina (Coleoptera :
Curculionidae : Scolytinae) occurring North of

Mexico, with an illustrated key. Annals of the
Entomological Society of America 99: 10341056.
Brar GS, Capinera JL, Kendra PE, McLean S,
Pena JE. 2013. Life Cycle, Development, and
Culture of Xyleborus glabratus
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Florida
Entomologist 96(3), 1158-1167.

Hulcr J, Lou Q-L. 2013. The Redbay Ambrosia
Beetle (Coleoptera: Curculionidae)
Prefers Lauraceae in Its Native Range: Records
from the Chinese National Insect Collection.
Florida Entomologist 96, 1595-1596.
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 spredes primært via billen X. glabratus, men formodes også at kunne spredes fra plante til plante via rødderne (EPPO 2018, Cameron
et al. 2015).
De voksne billers (hunner) flyvning er det væsentligste middel til spredning til nye planter og nye områder over korte afstande. Hunner menes
at kunne flyve 2-3 km under denne værtplantesøgning (Rabaglia 2008). Billens naturlige spredningshastighed er estimeret til 54 km/år (Koch
and Smith 2008). Over lange afstande er det primært transport af inficeret træ (inkl. træemballage), som spreder X. glabratus (CABI 2019).
5. Er skadegøreren vektorbåren: Ja
Anfør navn på vektor(er):
Xyleborus glabratus

6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Nej
Se nærmere under pkt. 14.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Ja, måske. Der er Xyleborus-arter, som forekommer i Danmark (se nedenfor). Hvorvidt disse vil kunne medvirke til at sprede svampen er
imidlertid uvist. Tidligere antog man, at symbiosen mellem bille og svamp var artsspecifik, men nyere undersøgelser tyder på, at dette samspil
ikke nødvendigvis er helt specifikt. Således er Raffaelea lauricola fundet i andre Xyloborus-arter (Xyleborus affinis, Xyleborus bispinatus,
Xyleborus) (men ikke i biller fra andre slægter (Xyleborinus saxesenii, Xylosandrus crassiusculus) (Saucedo-Carabez et al. 2018).

EPPO 2018. EPPO Alert List – Raffaelea
lauricola (laurel wilt) and its insect vector
(Xyleborus glabratus).
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_fungi/raffaelea_lauricola
Cameron RS, Hanula J, Fraedrich S, Bates C.
2015. Progression and impact of laurel wilt
disease within Redbay and Sassafras.
Southeastern Naturalist 14, 650-674
Koch FH, Smith WD. 2008. Spatio-temporal
analysis of Xyleborus glabratus (Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae) invasion in eastern
US forests. Environmental Entomology 37:
442-452.
CABI 2019. Datasheet Raffaelea lauricola
(laurel wilt)
https://www.cabi.org/isc/datasheet/109424#6
0045f2a-118d-4063-8d57-900f5ab7eea3
Saucedo-Carabez JR, Ploetz RC, Konkol JL,
Carrillo D, Gazis R. 2018. Partnerships
Between Ambrosia Beetles and Fungi: LineageSpecific Promiscuity Among Vectors of the
Laurel Wilt Pathogen, Raffaelea lauricola.
Microbial Ecology 76, 925–940

X. cryptographus anføres som en moderat truet art i Danmark i allearter.dk-databasen (allearter.dk); den er tillige anført som forekommende i
Sverige (bl.a. i Skåne), i Norge og det nordlige Tyskland (GBIF.org 2019a). X. dispar anføres som forekommende i Danmark (rubriceret som
”ikke truet”) i allearter.dk-databasen (allearter.dk); den er tillige anført som forekommende i Norge, Polen og det nordlige Tyskland (GBIF.org
2019b). X. monographus anføres som forekommende i Danmark i allearter.dk-databasen (allearter.dk); den status er ikke vurderet; den er
https://www.allearter-databasen.dk/
tillige anført som forekommende i Sverige (bl.a. i Skåne), i Norge og det nordlige Tyskland (GBIF.org 2019c). Endelig anføres arten
Cyclorhipidion bodoanum (syn. Xyleborus bodoanus) som forekommende i Danmark (status ikke angivet) i allearter.dk-databasen (allearter.dk); GBIF.org 2019a. GBIF Occurrence Download
den er tillige anført som forekommende i Skåne og Norge (GBIF.org 2019d).
https://www.gbif.org/species/5020931
GBIF.org 2019b. GBIF Occurrence Download
https://www.gbif.org/species/5020442

GBIF.org 2019c. GBIF Occurrence Download
https://www.gbif.org/fr/species/5019591
GBIF.org 2019c. GBIF Occurrence Download
https://www.gbif.org/species/4468574

Kendetegn

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Sygdommen kan være vanskelig at detektere, da lignende symptomer kan forårsages af andre patogener eller abiotiske faktorer som fx frost
(Ploetz et al. 2017a). De første symptomer på infektion i Avocado er visning af de yderste blade. I nogle værtplanter bliver de døde blade
siddende på grenene (fx i Persea borbonia), men i Avocado falder de af efter 2-9 måneder.
Svampen kan rendyrkes fra inficeret træ inkuberet ved 25°C på maltekstraktagar. Her danner svampen kolonier, ca. 60 mm i diameter efter 10
dage, med et glat og senere slimagtigt udseende i centrum. I begyndelsen er kolonierne flødefarvede og med uregelmæssige kanter, og senere
bliver de mere honningfarvede eller gullige, med en gæragtig lugt. Svampen danner konidier og blastokonidier. De primære konidier er
farveløse, aflange ovale og med en størrelse på 3.5-4.5x1.5-2.0 µm (for detaljeret beskrivelse se Harrington et al. 2008)
Xyleborus glabratus er en forholdsvis slank brunsort bille, omkring 2 mm og med et længde: bredde forhold på 2.6 eller større. Dens
fordybninger er relativt store og størst på dækvingerne. Overfladen er skinnende. Dækvingerne er konvekse og stejlt skrånende på den bageste
del med en tydelig hævet og nærmest riflet kant. I det første mellemfure-område på midterste del af den bagerste skrånende del af
dækvingerne er en tydelig tuberkel og i det tredje mellemfure-område er der tre mindre tuberkler. Positiv identifikation kræver specialistviden
(Benzel 2015; Invasive Species Specialist Group ISSG 2015).

Ploetz RC, Hughes MA, Kendra PE, Fraedrich
SW et al. 2017a. Recovery plan for laurel wilt
of avocado, caused by Raffaelea lauricola.
Plant Health Prog 18, 51-77.
Harrington, Thomas & S.W, Fraedrich &
Aghayeva, Dilzara. (2008). Raffaelea lauricola,
a new ambrosia beetle symbiont and pathogen
on the Lauraceae. Mycotaxon. 2008. 104 399404
Benzel J. 2015. Screening Aid. Redbay
Ambrosia Beetle Xyleborus glabratus Eichhoff.
USDA-APHIS-PPQ National Identification
Services (NIS).
http://idtools.org/screeningaids/beetles/high/
Xyleborus_glabratus_high.pdf
Invasive Species Specialist Group ISSG 2015.
Xyleborus glabratus. The Global Invasive
Species Database. Version 2015.1

Laboratorieanalyse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller analysemetoder)
Svampen kan isoleres fra inficeret træ eller vektor på kunstigt medium (Harrington et al. 2008; Poeltz et al. 2017b). Identifikation bør
konfirmeres med molekylære metoder eg. sekventering af rDNA (large sub-unit) (Harrington & Fraedrich, 2010; Jeyaprakash et al. 2014). En
qPCR metode til detektion af R. lauricola er udviklet (Jeyaprakash et al. 2014). Disse metoder har dog senere vist sig ikke at kunne adskille R.
lauricola fra en anden ikke-patogen Raffaelea-art, og der er efterfølgende blevet udviklet et sæt mikrosatellitmarkører, som kan identificere
arten vha. konventionel PCR (Dreaden et al. 2014).

Harrington, Thomas & S.W, Fraedrich &
Aghayeva, Dilzara. (2008). Raffaelea lauricola,
a new ambrosia beetle symbiont and pathogen
on the Lauraceae. Mycotaxon. 2008. 104 399404
Ploetz RC, Konkol JL, Narvaez T et al. 2017b.
Presence and prevalence of Raffaelea
lauricola, cause of laurel wilt in different
species of Ambrosia Beetle in Florida, USA.
Journal of Economic Entomology 110:347-354
Harrington TC and Fraedrich SW. 2010.
Quantification of propagules of the laurel wilt
fungus and other mycangial fungi from the
redaby ambrosia beetle, Xyleborus glabratus.
2010. Phytopathology 100, 1118-1123
Jeyaprakash, A., Davison, D. A., and Schubert,
T. S. 2014. Molecular detection of the laurel

wilt fungus, Raffaelea lauricola. Plant Dis.
98:559-564.
Dreaden, T. J., Davis, J. M., Harmon, C. L.,
Ploetz, R. C., Palmateer, A. J., Soltis, P. S., and
Smith, J. A. 2014. Development of multilocus
PCR assays for Raffaelea lauricola, causal
agent of laurel wilt disease. Plant Dis. 98:379383.
Udbredelse

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren udbredelse):
Sygdommen er ikke rapporteret i Europa. Både svamp og vektor er hjemhørende i Asien (EPPO 2018, Harrington et al., 2011). Billen og
svampen er blevet introduceret til USA, hvor den første gang blev detekteret i 2002 (Fraedrich et al., 2008) og siden har spredt sig hovedsagligt
i det sydøstlige USA (Formby et al., 2018). Se udbredelseskort nedenfor.

EPPO 2018. EPPO Alert List – Raffaelea
lauricola (laurel wilt) and its insect vector
(Xyleborus glabratus).
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_fungi/raffaelea_lauricola
Harrington TC, Yun HY, Lu S-S, Goto H,
Aghayeva DN, W Stephen W. 2011. Isolations
from the redbay ambrosia beetle, Xyleborus
glabratus, confirm that the laurel wilt
pathogen, Raffaelea lauricola originated in
Asia. Mycologia 103, 1028-1036
Fraedrich SW, Harrington TC, Rabaglia RJ, Ulyshen
MD, Mayfield AE, Hanula JL Eickwort JM, Miller DR.
2008. A fungal symbiont of the redbay ambrosia
beetle causes a lethal wilt in redbay and other
Lauraceae in the southeastern United States. Plant
Dis 92: 215-224

Udbredelse af Raffaelea lauricola (CABI, 2019).

Formby JP, Rodgers JC, Koch FH et al. 2018.
Cold tolerance and invasive potential of the
redbay ambrosia beetle (Xyleborus glabratus)
In the eastern United States. Biological
Invasions 20, 995-1007
CABI 2019. Datasheet Raffaelea lauricola
(laurel wilt)
https://www.cabi.org/isc/datasheet/109424#6
0045f2a-118d-4063-8d57-900f5ab7eea3

Udbredelse af Raffaelea lauricola i Nordamerika (Formby et al. 2018).

Udbredelse af Xyleborus glabratus (CABI 2019).
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):

EPPO 2018. EPPO Alert List – Raffaelea
lauricola (laurel wilt) and its insect vector
Svampen kan spredes via værtplanter til plantning (og podekviste) men spredes ikke via frø og frugter. Planter, som er inficeret med svampen, (Xyleborus glabratus).
viser symptomer ca. 2-4 uger efter infektion, så syge planter vil blive opdaget og denne indgangsvej er ikke så sandsynlig. Den vigtigste
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
indgangsvej vil være via vektoren. Savskåret værtplantetræ eller -træemballage indeholdende larver og/eller voksne individer af X. glabratus er ntine/alert_list_fungi/raffaelea_lauricola
den vigtigste smittevej. Voksne individer af vektoren kan evt. tillige spredes via sunde levende planter og afskårne grene af værtplanterne eller
via hitchiking. Forarbejdning af træ til træflis kan reducere mængden af vektor, men kan ikke eliminere vektor eller svamp (EPPO, 2018).
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. X
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):
Sammenlignes klimaforholdene i de områder, hvor svampen er etableret med klimaforholdene i Danmark vha. Köppen-Geiger Klimakort (se
figur nedenfor) ses, at klimazonerne ikke matcher. Desuden er potentielle værtplanter ikke hyppigt forekommende i Danmark, men kan måske
forekomme som prydplanter i haver, fx ægte laurbær (L. nobelis). L. nobelis er blevet rapporteret som vært en enkelt gang i Florida (Hughes et
al. 2014). Vedrørende muligheden for etablering af vektoren, se under pkt. 15.
15. De danske klimaforhold kan sammenlignes med klimaforhold, hvor skadegøreren forekommer naturligt: Nej

Hughes MA, Black A and Smith JA, 2014. First
report of laural wilt caused by Raffaelea
lauricola on Bay Laurel (Laurus nobelis) Plant
Dis 98:
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/P
DIS-02-14-0194-PDN
Formby JP, Rodgers JC, Koch FH et al. 2018.
Cold tolerance and invasive potential of the
redbay ambrosia beetle (Xyleborus glabratus)

Vektoren forekommer naturligt i Asien og er spredt til det sydøstlige USA. Da de klimazoner, som både vektor og svamp er fundet i, ikke
matcher med de klimazoner, som findes i Danmark, må det formodes, at forholdene ikke er optimale for sygdom og vektor i Danmark. Formby
et al. (2018) har dog estimeret, at vektoren vil være i stand til at sprede sig længere nordpå i USA (klimazone Dfb) forudsat, at der er
værtplanter til stede. Klimazone Dfb har dog også anderledes klimaforhold end de danske.

In the eastern United States. Biological
Invasions 20, 995-1007

http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/pics/kottek_et_al_2006.gif
16. Skadegøreren kan etablere sig på friland i Danmark: Nej
Klimaet i Danmark må antages ikke at være optimalt for svamp eller vektor.
17. Skadegøreren kan alene etablere sig i væksthusproduktion i Danmark: Ja
Ved dyrkning af værtplante i danske væksthuse, vil de klimatiske betingelser måske kunne fremme etablering af svampen. Så vidt vides er der
ingen produktion af værtplanter i danske væksthuse pt.
Konsekvenser for
Danmark

18. Konsekvenser for Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om skadegørerens mulige økonomiske, produktionsmæssige,
miljømæssige og kulturelle konsekvenser for Danmark):
Der er ingen naturligt forekommende værtplanter i Danmark. Planter fra Laurbærfamilien anvendes som prydplanter, og blade fra planterne
anvendes som dekoration og til krydderi og naturmedicin. Svampen har betydning for Avocadoproduktion i USA (Ploetz et al. 2017a)

Ploetz RC, Hughes MA, Kendra PE, Fraedrich
SW et al. 2017a. Recovery plan for laurel wilt
of avocado, caused by Raffaelea lauricola.
Plant Health Prog 18, 51-77.

19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk perspektiv:
Der er ingen værtplanter i Danmark, som har væsentlig økonomisk betydning.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Der er ikke vildtvoksende værtplanter i naturen i Danmark.
Omfanget af skadevirkningen, hvis skadegøreren indslæbes til og etableres i Danmark, vurderes som:

Lav ☒

Moderat ☐

Høj ☐

Hvis svampen indslæbes, og hvis denne kan spredes af danske barkbillearter, så vil omfanget af skadevirkningen være lav, idet værtplanterne
ikke er udbredt i Danmark.
PRA

21. Er der udarbejdet en PRA: Nej
22. Er PRA’en relevant for dansk klima Vælg et element.

Øvrigt

23. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede
fremgår af oplysningerne i dette skema)
24. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Annemarie Fejer Justesen og Annie Enkegaard, 15/03/2019

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Singhiella simplex (Singh) (Hemiptera:
Aleyrodidae)
Dansk trivialnavn: mellus eller ”hvide fluer” (trivialnavne, der
dækker mange arter)
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 03/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

EPPO. 2018. Mini data sheet on Singhiella
simplex.
De voksne mellus er ca. 1,4-1,6 mm lange og har hvide vinger med et svagt
https://gd.eppo.int/taxon/SINLSI/documents
grå-brunt bånd hen over midten af vingerne. Pupperne er små, 1,3 mm lange,
har rødlige øjne og gulbrune til lysegrønne ofte halvgennemsigtige ovale
kroppe. Mellusene afsætter aflange og gullige æg langs midterribben (på
bade) oversiden og undersiden af blade.

Symptomer

Foto af voksen mellus og puppe. Kilde: BugGuide.net
2. Symptombeskrivelse og foto
https://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?...15A
De voksne mellus og deres larvestadier, der hovedsagelig opholder sig på ppendix14Singhiellasim
bladenes underside, suger næring fra disses overhudsceller. Dette fører til
nekrotiske pletter på bladene og kan ved høje populationstætheder resultere
i at bladene blive gule eller direkte mister løvet – i enkelte tilfælde ses at
grenskud endda visner og dør. Høje populationer af mellus udskiller ligeledes
store mængder af ”honningdug” et sukkerholdigt restprodukt, der er i stand

til at hæmme unge træers vækst. Der er her tale om en indirekte skade
forårsaget af sodskimmel, der vokser på den udskilte honningdug, og som
især hæmmer plantens mulighed for fotosyntese.

Symptomer på angreb på Ficus. Foto: D. Caldwell

Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter)
Kondo T, Evans G. 2012. Singhiella simplex (Singh)
S. simplex lever af forskellige arter af Ficus (Moraceae) (Kondo & Evans, 2012). (Hemiptera: Aleyrodidae), a new aleyrodid
invasive species for Colombia. Boletín del Museo
de Entomología de la Universidad del Valle 13, 3133.

Spredningsveje

4. Spredningsveje og vektorer
EPPO. 2018. Mini data sheet on Singhiella
De voksne mellus kan flyve over korte afstande. Over lange afstande er handel simplex.
med planter af Ficus spp. til udplantning sandsynligvis den væsentligste
spredningsvej (EPPO, 2018).
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

Laboratorieanalyse

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
Et usædvanligt træk er, at æggen og larvestadierne forekommer på både
under- og oversiden af løvet (larvestadierne hos de fleste arter af mellus
forekommer kun på undersiden). Voksne mellus af denne art har et
karakteristisk gråt bånd på de forreste vinger.
9. Laboratorieanalysemetoder
Ingen analysemetoder er offentliggjort.

Udbredelse

10. Skadegørerens udbredelse
S. simplex har sin oprindelse i Asien. Den er første gang beskrevet fra Indien
(delstaten Bihar), men dens aktuelle forekomst i Asien er stadig ukendt. I
begyndelsen af dette århundrede blev S. simplex opdaget for første gang på
det amerikanske kontinent, og i løbet af få år har skadegøreren spredt sig til
flere lande og stater i EU regionen (EPPO, 2018).
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor: Cypern og Frankrig (Germain et al., 2017)
12. Indgangsvej til Danmark
Muligvis ved import af angrebne Ficus-planter
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
Kun i væksthusproduktion.

EPPO. 2018. Mini data sheet on Singhiella
simplex.
https://gd.eppo.int/taxon/SINLSI/documents
Germain et al. 2017) Incursion d’un nouvel
aleurode nuisible aux ficus en France. Phytoma
n°705, 9-11.

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:
Da arten kun lever på Ficus spp., og da disse er prydplanter af mindre
betydning i Danmark, vil de mulige konsekvenser være minimale.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et
økonomisk perspektiv:
Kun prydplanter af Ficus spp. dyrket i væksthuse eller private hjem.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Den kan ikke overleve 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: 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
Slettet fra EPPOs varslingsliste i 2018.

25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Gabor Lovei, 25/3/19
Fagfællegranskning: Henrik Skovgård

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

Skadegørernavn: Sunflower maggot
Videnskabeligt navn: Strauzia longipennis Wiedemann (Diptera: Tephritidae)
Dansk trivialnavn: båndflue (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke et
dansk navn);
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 11/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Fig. 1. S. longipennis, voksen hun. Foto: Florida Division of Plant Industry , Florida
Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org
Voksne S. longipennis er iøjnefaldende, gule båndfluer med en kropslængde på
omkring 6 mm og et vingefang på 13 mm og med klare grønne øjne. Vingerne har

mørkebrune bånd, der danner et temmelig tydeligt F-mønster nær vingespidsen.
Larverne er flødefarvet hvide og er op til ca. 7 mm lange, når de er fuldt udviklede.
Symptomer

Værtplanter

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af
DEFRA. 2015. Plant Pest Factsheet. Sunflower
symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb):
maggot.
Larverne borer gange i marven af solsikkestængler. Afhængigt af antallet af larver
kan skaden variere fra en kort gang til fuldstændig ødelæggelse af marven. Store
angreb kan svække stænglen og til sidst føre til, at planten knækker. Sekundære
svampeangreb (f.eks. Sclerotinia) kan sættes i forbindelse med larvers gnaven inde
i stænglen. I de store solsikkeproducerende områder af Nordamerika anses S.
longipennis imidlertid for at være en mindre skadegører. Selv når store dele af
planterne er blevet angrebet, begrænser larvernes gnaven sig til marven, som
fungerer som en støtte i plantens struktur og ikke er kritisk for næringstransporten
i planten. Undersøgelser har vist at skader på marven af solsikker, forårsaget af
larvernes gnaven, havde ingen påviselig virkning på hovedernes diameter,
frøudbyttet eller kvalitet. I 2014 led forsøgsmarker i Berlin stor skade ved et angreb
af S. longipennis og en dermed forbundet sekundær infektion, hvor mindst 85 % af
solsikkeplanterne blev påvirket (DEFRA, 2015). Fluen har derfor potentialet til at
forårsage betydelig skade over for dyrkning af solsikker i Europa.

Fig. 2. Larver der graver gange. © Peter Baufeld
3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter):
Helianthus annuus (solsikke) og andre Helianthus-arter, inkl. jordskok. Desuden er
S. longipennis også blevet fundet på asters (Asteraceae) (Charlet et al., 1992).

Charlet et al. 1992. Insect fauna of the heads
and stems of native sunflowers (Asterales:

Asteraceae) in Eastern North Dakota.
Environmental Entomology 21: 493-500.
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).
Er god til at flyve (Smith and Wukasch, 2012) og er formentlig i stand til at flyve
adskillige kilometer.

Smith S, Wukasch R T. 2012. Sunflower maggot
- Strauzia longipennis (Diptera: Trypetidae).
http://www.guelphlabservices.com/files/PDC/1
00SunflowerMaggot.pdf

5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et
element.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Kendetegn

Laboratorieanalyse

Udbredelse

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder:
Nekrotiske pletter forårsaget ved æglægning på stænglerne; gange i marven af
solsikkestængler forårsaget af larver, hvilket får stænglen til at bøje sig ved store
angreb; udgangshuller efter larverne, der søger ned i jorden til forpupning.
9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder):
Ingen er offentliggjort.
10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegøreren
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
udbredelse):
ntine/alert_list_insects/strauzia_longipennis
S. longipennis er en nordamerikansk art, der nu har etableret sig i Tyskland.

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

Tyskland (2010, Berlin). I 2011 blev S. longipennis fundet flere steder i Berlins
byzone og i 27 solsikkemarker i Brandenburg.
12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Kan muligvis komme ved naturlig spredning, da den er en god flyver.
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):
Specialiseret på solsikke, så den kan etablere sig dér, hvor der dyrkes solsikker 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):
Konsekvenserne forventes at være små som følge af den ringe betydning af
solsikker og beslægtede arter.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Solsikke er den eneste økonomisk vigtige plante, der er vært for skadegøreren. Af
meget ringe betydning for Danmark.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Ingen
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.juliuskuehn.de/dokumente/upload/fc749_strauzia_longipennis_express-pra-v2_en.pdf
23. Er PRA’en relevant for dansk klima: Ja

Øvrigt

24. Anden information i relation til skadegørerens etablering i DK (her anføres
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
relevante supplerende bemærkninger, som ikke allerede fremgår af
ntine/alert_list_insects/strauzia_longipennis
oplysningerne i dette skema)
S. longipennis er en morfologisk set variabel art, og dens taksonomi er stadig
usikker (der er blevet foreslået adskillige varieteter, og nogle er blevet hævet til

artsniveau, selv om dette stadig er omdiskuteret). Nye undersøgelser har foreslået,
at S. longipennis kan være et kompleks af værtstilknyttede populationer, der er ved
at gå i hver sin retning.
25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Gabor Lovei, 11/4/19
Fagfællegranskning: Henrik Skovgård

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.

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

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

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

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 S. 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 andre planter som f.eks. Hibiscus, Luffa, Lagenaria,
Daucus (Zaidi et al 2017)

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. Danmark har ”EU protected zone status” for B. tabaci. Vektoren skal udryddes hvis den findes. B. tabaci
vurderes kun at kunne etableres sig i væksthuse og lignende.

EPPO, 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
Gilioli et al. (2014) Pest Manag Sci 70: 1611–
1623
EFSA Panel on Plant Health (2013) EFSA
Journal, 11: 3162

5. Er skadegøreren vektorbåren: Ja
Anfør navn på vektor(er):
Bemisia tabaci
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
Typiske TLCNDV symptomer er krølning af blade og frugter af Cucurbitaceae med fortykkede og revnede overflader.

Laboratorieanalyse

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

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 begrænset af klimatiske forhold og vil sandsynligvis ikke kunne etablere sig
på friland i DK (CABI).
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Italien, Spanien

Jeevalatha et al (2018) Eur. J. Plant Path. 150:
565-573
Alfaro-Fernandez et al (2016) J. Plant Path. 98:
245-254.
Moriones et al. (2017) Viruses 9: 264.
CABI:
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8927#C23
2294C-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.

EPPO:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_viruses/tomato_leafcurl_newd
elhi

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):
Skadegørerens mulighed for at etablere sig i DK er afhængig af vektoren Bemisia tabacis mulighed for at etablere sig. Danmark har ”EU
protected zone status” for B. tabaci og den skal udryddes hvis den findes. Bemisia tabaci vurderes kun at kunne overleve i væksthuse og
lignende under danske forhold.
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 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
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

EPPO:
https://gd.eppo.int/taxon/BEMITA/distributio
n/DK

PRA

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

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

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

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

Skadegørernavn
Videnskabeligt navn: Zaprionus indianus
Dansk trivialnavn: bananfluer (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke
et dansk navn); African fig fly
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 14/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Fig. 1. Voksen Z. indianus-hun. Foto: Kremmer et al., 2017.

Kremmer et al. 2017. The African fig fly
Zaprionus indianus: a new invasive pest in
France? Bull Insectol 70: 57-62.

De voksne bananfluer er små fluer (omkring 3,5 mm lange) med rødbrunt hoved og
thorax, gul bagkrop og røde øjne. Et par langsgående hvide striber, afbrudt af sorte
bånde, ses tydeligt på bagsiden af hoved og thorax. Æggene er små, hvide og
aflange med 4 filamenter. Der er tre larvestadier. Larverne har hvide,
cylinderformede kroppe (3,5 mm lange når de er fuldt udvoksede), der spidser til
forrest og har spirakler bagest. Pupperne er tenformede, rødbrune med to mærker
forrest (Kremmer et al. 2017).
Symptomer

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

Stein et al. (2003) [Biological aspect of the fig
fly, Zaprionus indianus Gupta,1970 (Diptera:
Drosophilidae)]. Entomotropica 18, 219-221

Fig 2. Z. indianus på revnet citrusfrugt. Photo: StockFreeImages.

Værtplanter

På figner lægger hunnerne deres æg nær frugtåbningen, hvorfra larverne let kan
kravle ind og æde af frugtkødet, hvilket får frugten til at blive blød og usælgelig.
(Stein et al. 2003)
3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter):
Arten er generalist og benytter sig af en lang række dyrkede og vilde frugtarter (ca.
80 værtsplantearter) til føde og parring. Z. indianus er en sekundær skadegører,
som normalt ikke angriber umodne og ubeskadigede frugter. Z. indianus lever for
det meste af bakterier og gær (f.eks. Candida tropicalis), der findes på rådnende
frugter (EPPO 2016).

EPPO 2016. EPPO Alert List – Zaprionus
indianus (Diptera: Drosophilidae) African fig fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/zaprionus_indianus

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):
Kun med angrebet frugt fra steder, hvor arten findes. (EPPO 2016)

EPPO 2016. EPPO Alert List – Zaprionus
indianus (Diptera: Drosophilidae) African fig fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/zaprionus_indianus

5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.
Kendetegn

Laboratorieanalyse

Udbredelse

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
De klart synlige hvide bånd på thorax er karakteristiske (se fig. 1). Larvae kan
identificeres på DNA-baseret metoder.
9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder):
Allozymanalyse er foretaget og kan bruges til identificering (Mattos-Machado et al.,
2005). DNA-baseret identificering er også mulig (Kremmer et al., 2017)

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegørerens
udbredelse):
Z. indianus er en afrotropisk art, som nu anses for at være udbredt over mange
andre arealer i verden (Ramniwas et al., 2012).
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Fundet i Cypern, Frankrig, Malta, Portugal og Spanien (EPPO 2016)

Mattos Machado et al. 2005. Allozyme
variability in an invasive drosophilid, Zaprionus
indianus (Diptera: Drosophilidae): comparison
of a recently introduced Brazilian population
with Old World populations. Annales de la
Société entomologique de France (n.s.) 41: 713.
Kremmer et al. 2017. The African fig fly
Zaprionus indianus: a new invasive pest in
France? Bull Insectol 70: 57-62.
Ramniwas et al. 2012. Extreme physiological
tolerance leads to the wide distribution of
Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) in
temperate world. Acta Entomologica Sinica 55:
1295-1305.
EPPO 2016. EPPO Alert List – Zaprionus
indianus (Diptera: Drosophilidae) African fig fly.

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/zaprionus_indianus

12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Med angrebet frugt. (EPPO 2016)
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):
Højst sandsynligt kun i væksthuse. (EPPO 2016).

EPPO 2016. EPPO Alert List – Zaprionus
indianus (Diptera: Drosophilidae) African fig fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/zaprionus_indianus

EPPO 2016. EPPO Alert List – Zaprionus
indianus (Diptera: Drosophilidae) African fig fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/zaprionus_indianus

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 frugter mister deres værdi og bliver uegnede til salg eller konsum. (EPPO
2016)

EPPO 2016. EPPO Alert List – Zaprionus
indianus (Diptera: Drosophilidae) African fig fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/zaprionus_indianus

19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Væksthusdyrkede tomater – men den er ikke en primær værtplante.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Arten kan ikke overleve 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: Nej
Indsæt link til PRA:
Der er udarbejdet et EPPO-datablad (EPPO 2016).
23. Er PRA’en relevant for dansk klima: Nej

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)

EPPO 2016. EPPO Alert List – Zaprionus
indianus (Diptera: Drosophilidae) African fig fly.
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/zaprionus_indianus

25. AU medarbejder som har udfyldt skabelonen og dato
Gabor Lovei, 14/4/19
Fagfællegranskning: A. Enkegaard

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

Skadegørernavn African fig fly
Videnskabeligt navn: Zaprionus tuberculatus Coquillett (Diptera: Drosophilidae)
Dansk trivialnavn: bananfluer (dette er et generelt navn, ikke et artsnavn; arten har ikke
et dansk navn)
Skadegørertype: insekt
Dato for udfyldelse, AU: 14/4/19
Referencer
Skadegøreren

1. Skadegørerbeskrivelse

Fig. 1. Z. tuberculatus. Foto: B. Cerci.

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/zaprionus_tuberculatus

Symptomer

2. Symptombeskrivelse og foto (her beskrives symptomer og vises fotos af
symptomer, herunder også af helt tidlige stadier af angreb):
Z. tuberculatus er en sekundær skadegører, der angriber overmodne, nedfaldne eller
rådnende frugter. I de egne hvor den er naturligt hjemmehørende, er den ikke
registreret som skadegører.

Værtplanter

3. Værtplante/produkt (her anføres slægt/art på værtplanter):
Indtil videre er kun tropiske frugter registreret som værtsplanter. Muligvis også på
figner.

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):
Kun med angrebet frugt fra steder, hvor arten findes.
5. Er skadegøreren vektorbåren: Nej
Anfør navn på vektor(er):
6. Kan skadegørerens naturlige vektor etablere sig i Danmark : Vælg et element.
7. Er der hjemmehørende mulige vektorer i Danmark: Vælg et element.

Kendetegn

8. Særlige kendetegn og forvekslingsmuligheder
De klart synlige hvide bånd på thorax er karakteristiske for arten (se fig. 1).

Laboratorieanalyse

9. Laboratorieanalysemetoder (her angives anbefalet analysemetode eller
analysemetoder):
Der findes morfologiske nøgler (Yassin & David, 2010).

Yassin & David. 2010. Revision of the
afrotropical species of Zaprionus (Diptera,
Drosophilidae), with descriptions of two new
species and notes on internal reproductive
structures and immature stages. Zookeys 51:
33-72.

Udbredelse

10. Skadegørerens udbredelse (her anføres bemærkninger om skadegørerens
udbredelse):
En afrikansk art, der nu er fundet i EPPO-landene omkring Middelhavet.
11. Er skadegøreren konstateret i EU: Ja
Beskriv i givet fald hvor:
Er fundet i Cypern, Grækenland (Kreta), Italien, Malta, Spanien (kun Kanarieøerne),
Rumænien.
12. Indgangsvej til Danmark (her anføres bemærkninger og overvejelser om
skadegørerens potentielle indgangsvej til Danmark):
Med angrebet frugt.
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):
Højst sandsynligt kun i væksthuse.

Raspi et al.(2014. Zaprionus tuberculatus
(Diptera Drosophilidae) first records from the
European mainland. Bulletin of Insectology
67(1): 157-160.

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 frugter mister deres værdi og bliver uegnede til salg eller konsum.
19. Hvad er de væsentligste værtplanter i Danmark, set ud fra et økonomisk
perspektiv:
Der er ingen værtsplanter i Danmark.
20. Er der værtplanter i naturen eller andre steder med herlighedsværdi:
Den kan ikke overleve 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: Nej
Indsæt link til PRA:
Der er udarbejdet et EPPO-datablad.
23. Er PRA’en relevant for dansk klima: Nej

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)

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quara
ntine/alert_list_insects/zaprionus_tuberculatus
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