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1. Baggrund 
Denne rapport er lavet som led i myndighedsbetjeningen ved DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, efter en bestilling fra Landbrugsstyrelsen.  

I bestillingen ønsker LBST et skadegørerspecifikt bilag til en beredskabsplan for bakterien Xylella 
fastidiosa, herunder 

− Beskrivelse af bakteriens livscyklus og spredningsveje, herunder mulige vektorer 
− Risikovurdering ift. hvor hurtigt bakterien kan spredes og evt. etableres 
− Beskrivelser af symptomer 
− Rådgivning om fremgangsmåde ved feltundersøgelser 
− Rådgivning om metoder til fysisk bekæmpelse 
− Rådgivning om metoder til inddæmning 
− Rådgivning om prøvetagning og diagnosticering 

i alle tilfælde under danske forhold, dvs. klima, værtplanter etc. 

 

 

2. Indledning 
Denne udredning er primært baseret på forskellige syntetiserende sammendrag udarbejdet af 
EPPO, EFSA og CABI (se referencelisten). De originale kilder i disse publikationer er som oftest 
ikke konsulteret, og der er ikke refereret systematisk til dem i teksten. Hvor der er fundet 
supplerende oplysninger, er disse angivet med referencer, som ligeledes er anført i 
referencelisten. 

AU har ikke et foto-kartotek der er dækkende for opgaven. Derfor er der fundet fotos af 
vektorer og skader på nettet. Der er ikke indhentet tilladelser til, at billederne kan bringes i 
materiale, som tænkes offentliggjort, så billederne er ikke indsat i rapporten. Tilladelserne kan 
forsøges indhentet for udvalgte fotos, såfremt det ønskes. 

Indholdet i besvarelsen er udvidet i forhold til de oplistede punkter i bestillingen, idet der er 
indsat et afsnit om værtplanter. Punktet ”metoder til fysisk bekæmpelse” anført i bestillingen er 
udvidet til ”bekæmpelsesmetoder”, således at f.eks. kemisk bekæmpelse kan beskrives. Der er 
byttet rundt på rækkefølgen af de forskellige del-elementer i besvarelsen (se 
indholdsfortegnelsen) i forhold til listen i bestillingen. 
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3. Livscyklus  
X. fastidiosa er en gammaproteobacterium i familien Xanthomonadaceae. Livscyklus er vist i 
Figur 1. 

X. fastidiosa er skyld i adskillige alvorlige plantesygdomme: alfalfa dwarf, Pierce’s disease of 
grapevine, phony peach disease, plum leaf scald, citrus variegated chlorosis disease, olive quick 
decline syndrome og adskillige leaf scorches (brunfarvning) på mandel, elm, eg, nerium, 
morbær ahorn, og platan (navnene er skrevet på engelsk da der ikke findes danske navne for 
sygdommene). 

X. fastidiosa er en xylem-koloniserende bakterie, som overføres af xylem-sugende insekter. Når 
planter er inficerede, bevæger bakterier sig systemisk gennem xylem-karrene og kan derved 
optages af xylem-sugende insektvektorer efter nogen tid, afhængigt af plantearten. 
Koloniseringsmønstre er komplekse og afhænger af værtsplanten og patogengenotypen. 
Symptomer skyldes normalt tilstopning af xylemkar. Alternativt kan bakterien også forblive 
lokalt i nogle værtsplanter, men kan stadig optages af insektvektorer. Tidsperioden mellem 
infektion og symptomudvikling er meget varierende afhængigt af plantearten og alder på 
planten (generelt kortere i urteagtige kontra vedagtige værter), og kan variere fra få måneder 
til mere end 1 år.  

Konkluderende kan nævnes, at sygdomme forårsaget af X. fastidiosa normalt er resultatet af en 
kompleks interaktion mellem bakterien, værtsplanten, insektvektorer og miljøbetingelser. 
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c  
 
Figur 1. X. fastidiosa livscyklus (Rapicavoli et al, 2017). Når vektoren optager X. fastidiosa, vil insektets forreste fordøjelsessystem blive inficeret 
og bakterien vil danne biofilm på tarmvæggen. Herefter vil vektoren inficere nye planter ved sugning af xylemsaft. X. fastidiosa multiplicerer i 
plantens xylem og nedbryder cellemembranen, hvorved den spredes videre i planten. Kolonisering af xylemet vil resultere i tilstopning af 
xylemet og dermed forhindre vandtransport; dette vil resultere i bladvisning. 
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4. Værtplanter     
Værtbredden for X. fastidiosa er meget stor med mange hundrede arter fra mere end hundrede 
slægter og tres forskellige familier. Værtplanterne er enårige, toårige eller flerårige planter og 
omfatter såvel urter som vedagtige planter. Værtplanter findes overvejende i tokimbladede 
familier (over 50) men også enkimbladede og nøgenfrøede planter kan angribes. Familier med 
flest værtplanter er ærteblomst- (Fabaceae), kurvblomst- (Asteraceae), vin- (Vitaceae), græs- 
(Poaceae), rosen- (Rosaceae), rude- (Rutaceae), bøge- (Fagaceae), krap- (Rubiaceae), 
læbeblomst- (Lamiaceae) og olivenfamilien (Oleaceae). Blandt værtplanterne er mange 
betydende afgrøder, fx vin, oliven, blomme o.a. Prunus og citrus. Desuden forskellige træarter, 
fx løn, platan, elm og morbær, buske, fx hyld, nerie, gedeblad og gyvel, prydplanter og ukrudt. 

Der er forskelle mellem værtplanterne i deres modtagelighed overfor X. fastidiosa. Der er 
endvidere forskel i værtbredden mellem forskellige underarter af X. fastidiosa, idet en given 
værtplante ikke nødvendigvis inficeres af alle underarter (tabel 1).  

 

Tabel 1. Underarter1 af X. fastidiosa og eksempler på værtplanter 

Underart Værtplanter 
fastidiosa Vin, citrus, kaffe, mandel, ahorn, lucerne, kirsebær 
morus Morbær  
multiplex  Oliven, mandel, fersken, blomme, abrikos, eg, solsikke, elm, rødask, salvie 
pauca Citrus, kaffe, oliven, nerie 
dandyi Nerie, magnolie, Jacaranda 
yashke Chitalpa tashkentensis (prydtræ) 

1De taksonomiske grænser mellem underarterne er stadig uafklarede og kun navnene for to af 
underarterne (fastidiosa, multiplex) er officielt anerkendt.  

 
 

I Appendix 1 er listet de arter og slægter af værtplanter, som er relevante for Danmark, dvs. 
som er en almindelig dansk art ifølge allearter.dk og/eller som dyrkes i danske haver. Denne 
liste, som omfatter 226 arter fra 176 slægter og 61 familier, er baseret på listen over 
værtplanter EFSA PLH Panel (2015a). Der er foretaget opdateringer med information fra EFSA 
PLH Panel (2018) og EFSA (2018).  
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Konklusion, værtplanter 

Der findes mange værtsplanter for X. fastidiosa i Danmark, både blandt dyrkede og vilde 
planter. Den danske værtplanteliste omfatter en lang række arter af betydning for 
kommerciel planteavl, for brug af planter til rekreative formål (prydtræer, haveplanter mv.) 
og for den vilde natur. 

Hvis X. fastidiosa skulle blive indført til Danmark, er der således rig mulighed for, at bakterien 
kan etablere en kontinuert tilstedeværelse fx i vilde arter. I modsætning til hvis bakterien 
inficerer betydende danske plantearter, fx afgrøder eller prydtræer, så vil infektioner af vilde 
planter sandsynligvis pågå upåagtet. Herved kan der skabes reservoirer, hvorfra yderligere 
spredning kan ske. Spredningshastigheden vil bl.a. afhænge af de forskellige danske 
værtplanters modtagelighed overfor X. fastidiosa, og af samspillet mellem bakterien (inkl. 
underart/genotype) og såvel de danske værtplanter som de danske vektor-arter. 

 

 

 

5. Symptomer  
Symptomerne afhænger af kombinationen af værtsplante og X. fastidiosa-underart. Når 
bakterien invaderer xylem-kar, blokerer den for transporten af næringsstoffer og vand. 
Generelle symptomer er brunfarvning af blade, visning af løvet, tab af blade, kloroser eller 
bronzefarvning langs bladkanten, og dværgvækst (Figur 2). Senere kan planten dø. 
Symptomerne opstår normalt først på et par grene men spredes senere til hele planten. 
Afhængig af plantearten eller sorten kan der være gule pletter på blade, klorotisk løv, ofte 
sammen med udtalt gul misfarvning, eller undertiden en mørk linie, mellem sundt og nekrotisk 
væv, uregelmæssig lignificering af bark, dværgvækst, for tidligt bladtab, reduktion af mængden 
og størrelsen på frugter eller en kombination af de nævnte symptomer. Symptomer kan 
forveksles med symptomer forårsaget af andre biotiske eller abiotiske faktorer. 
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Figur 2. Eksempler på symptomer på sygdomme forårsaget af X. fastidiosa 
 

Brunfarvning af blade på mandel. Brunfarvning af blade, med en mørkere linie mellem grønt og brunt væv.   

 Kilde: D. Boscia, CNR Institute for Sustainable 
Plant Protection (IT). 

 Kilde: P. M. Brennan University of Georgia, US. 

    

Inficeret blåbær med gule stængler og få blade.  Citrus variegated chlorosis (CVC): typiske pletter på appelsin. 

 Kilde P. M. Brennan University of Georgia (US).  Kilde: M. Scortichini, Istituto Sperimentale per la 
Frutticoltura, Rome (IT). 

    

Små læsioner på underside af citrusblade Citrus variegated chlorosis (CVC): mindre frugter som modner tidligere 
(venstre) og sunde frugter til højre. 

 Kilde: USDA & University of Florida.  Kilde: M. M. Lopez, Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias, Valencia. 

    

Bladbruning på kaffe. Kaffeblade med krølning af bladkanter, klorose og asymmetriske blade. 

 Kilde: M. Bergsma-Vlami, NPPO (NL).  Kilde: M. Bergsma-Vlami, NPPO (NL). 
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Symptomer på ‘quick olive decline syndrome’. Symptomer på ‘quick olive decline syndrome’. 

 Kilde D. Boscia, CNR-Institute for Sustainable 
Plant Protection (IT). 

 Kilde: D. Boscia, CNR-Institute for Sustainable 
Plant Protection (IT). 

    

. Gulning og udtørring af vinblade.  Symptomer på blomme, brunfarvning af blade.  

 Kilde: ENSA Montpellier (FR).  Kilde: Mizell, University of Florida (US).  

    

Brunfarvning af bladkanter på nerie.  Brunfarvning af blade på myrtemælkeurt, Polygala myrtifolia. 

 Kilde D. Boscia, CNR-Institute for Sustainable 
Plant Protection (IT) 

 Kilde: B. Legendre, Anses, Plant Health 
Laboratory (FR). 

    

Brunfarvning af myrtemælkeurt, Polygala myrtifolia. Brunfarvning af kirsebærblade. 

 Kilde: B. Legendre, Anses, Plant Health 
Laboratory (FR). 

 Kilde: D. Boscia, CNR-Institute for Sustainable 
Plant Protection (IT).  

    

Symptomer på eg (Quercus robur)   

 Kilde: N. Gregory, University of Delaware 
(USA) 
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6. Spredningsveje  
X. fastidiosa er ikke frøbåren (EPPO 2019). Bakterien spredes over store afstande via transport 
af inficerede planter og over kortere afstande med insekter (vektorer). Det er vist, at X. 
fastidiosa kan overføres mekanisk ved f.eks. beskæring med saks, men der observeredes kun en 
overførsel i 21 forsøg (Krell et al. 2007). Det nævnes ikke som en betydelig spredningsvej. 

 

 

7. Vektorer 
Insektvektorer er den eneste naturlige spredningsvej for X. fastidiosa. Overførsel sker ved 
fødeoptagelse – bakterien optages hurtigt (under 2 timer), når vektoren suger på en inficeret 
plante, og videregives ved efterfølgende fødeoptag på en sund plante. Bakterien binder sig til 
og opformeres i den forreste del af vektorens tarmsystem (fortarm), men cirkulerer ikke i 
blodet. Der er ingen latensperiode efter optagelse, dvs. at en vektor, som har optaget 
bakterien, umiddelbart derefter kan overføre den til sunde planter. Der skal kun ganske få 
bakterieceller til for, at en overførsel kan finde sted.  

Både nymfer og voksne individer kan overføre bakterien. Hos nymfer sker der imidlertid en 
genskabelse af fortarmen i forbindelse med hudskifte, hvorved nymfernes infektivitet går tabt. 
Nyligt hudskiftede nymfer samt nydannede voksne skal derfor suge på inficeret plantemateriale 
for at blive infektive igen. Når et voksen individ først er inficeret, kan det sprede bakterien i 
resten af dets levetid. Derfor – og også fordi det kun er voksne individer, der kan flyve og 
dermed har størst potentiel spredningsradius – betragtes primært voksne individer som 
ansvarlige for spredningen af X. fastidiosa. Bakterien overføres ikke via æg til afkom af 
vektoren. Transmissionseffektiviteten varierer væsentligt afhængigt af vektorart, værtsplante 
og X. fastidiosa-genotype. 

 

Overordnede grupper af vektorer  

Insektoverførselen af X. fastidiosa er så vidt vides uspecifik, dvs. ikke knyttet til ganske 
bestemte vektor-arter og slægter; alle xylem-sugende insekter betragtes derfor som 
udgangspunkt som vektorer. Baseret på kendskab til de arter, der fungere som vektorer i 
bakteriens naturlige udbredelsesområde i Amerika, menes betydende vektorer dog primært at 
skulle findes blandt arter, der klassificeres i infraordenen rundhovedcikader (Cicadomorpha) 
(orden Hemiptera (næbmundede), underorden Auchenorrhyncha (cikader)).  

Rundhovedcikader inddeles i tre superfamilier, Cercopidae (på engelsk ”spittlebugs” eller 
”froghoppers”), Cicadoidea (cikader) og Membracoidea. Alle arter inden for de to første 
superfamilier anses for xylem-sugere, mens den sidste superfamilie kun indeholder én 
underfamilie af xylem-sugere, nemlig Cicadellinae (på engelsk ”sharpshooters”). Det er kun 
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arter i disse tre grupper af specialiserede xylem-sugere, som er vist at være vektorer for X. 
fastidiosa.  

For Europas vedkommende vurderer EFSAs Panel of Plant Health (EFSA PLH Panel 2015a), at 
arter, som tilhører familierne småcikader (Cicadellidae, Cicadoidea), sangcikader (Cicadidae, 
Cicadoidea), skumcikader (Aphrophoridae, Cercopoidea) og blodcikader (Cercopidae, 
Cercopoidea), bør anses som potentielle vektorer for X. fastidiosa.  

Arter i disse familier er hemimetabole (har ufuldstændig forvandling) og udvikler sig gennem 
æg og fem nymfestadier til vingede voksne. Voksne individer af alle arter lever og søger føde på 
deres værtplanters overjordiske dele. Nymferne af visse arter lever under jorden og æder på 
rødder, mens de for andre arters vedkommende lever på overjordiske plantedele. Arterne 
optræder normalt ikke som skadedyr, med mindre de forekommer i meget høje tætheder.  

De fleste af de potentielle europæiske vektorer for X. fastidiosa overvintrer som æg. Dette er i 
modsætning til bakteriens amerikanske vektorer, der overvintrer som voksne. Da X. fastidiosa 
ikke overføres transovarialt, betyder det, at der for æg-overvintrende arter ikke sker 
smitteoverførsel i det tidlige forår, hvilket reducerer spredningen betydeligt. Alle de danske 
arter, som potentielt kan overføre X. fastidiosa (tabel 2, se nedenfor), overvintrer som æg. 

 

Arter af vektorer 

EFSAs Panel of Plant Health har i 2015 (EFSA PLH Panel 2015a) udarbejdet en liste over 
europæiske arter, som anses for potentielle vektorer for X. fastidiosa. Mange af arterne er vidt 
udbredte i Europa, men der mangler information om deres udbredelse og hyppighed, deres 
biologi, økologi og rolle som vektorer af X. fastidiosa.  

Blandt de europæiske arter, er det kun almindelig skumcikade (Philaenus spumarius), som indtil 
videre er påvist i stand til at overføre X. fastidiosa under naturlige betingelser. Arten er vidt 
udbredt i Europa, hvor den optræder i forskellige økologiske nicher og lokalt kan forekomme i 
høje tætheder. Under forsøgsbetingelser er overførsel af X. fastidiosa ligeledes påvist for 
arterne Neophilaenus campestris og Philaenus italosignus.  

 

Danske vektor-arter 

De danske arter, som er på EFSAs liste over potentielle europæiske vektorer af X. fastidiosa, er 
vist i tabel 2. Det bemærkes, at der er en mindre fejl i EFSAs liste, idet arten Aphrophora 
pectoralis ikke er anført som forekommende i Danmark til trods for, at denne er anført på 
allearter.dk.  
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Blandt arterne i tabel 2 er der 5 arter, som EFSA ud fra kriterier om værtplantebredde, tæthed 
og hyppighed i forekomst vurderer har det største vektorpotentiale. Disse arter er: almindelig 
skumcikade (Philaenus spumarius), grøn sumpcikade (Cicadella viridis), stor skumcikade 
(Aphrophora alni), pileskumcikade (Aphrophora salicina) og blodcikade (Cercopis vulnerata) 
(Figur 3).  

 
Danske arter af slægterne Philaenus, Cicadella, Aphrophora og Cercopis 
Af disse fem arter er almindelig skumcikade og grøn sumpcikade almindeligt forekommende i 
Danmark (Fugle og Natur 2019). Der er ingen oplysninger om disse arters talrighed. Almindelig 
sumpcikade er meget bred i sit niche- og værtplantevalg og findes i Danmark stort set over hele 
landet (Fugle og Natur 2019). Nymfer lever især på tokimbladede urter, mens voksne derudover 
også findes på træer og buske. Grøn sumpcikade forekommer specielt i fugtige eng- og 
græsområder, hvor den især lever på siv, star og græsarter; den har dog også ask, poppel, 
valnød, morbær og kirsebær blandt sine værtplanter (Plantwise 2019). Stor skumcikade er 
ligeledes bred i sit niche- og værtplantevalg og findes også over hele landet (Fugle og Natur 
2019). Blodcikadens niche- og værtplantevalg synes mere indskrænket, og den er registreret 
med færre fund end de foregående arter. Endelig er pileskumcikaden, som har et snævert 
værtplantespektrum af pil og nogle få andre træarter, ikke almindeligt forekommende i 
Danmark.  

 Af slægten Cicadella er der kun én yderligere art i Danmark, gulgrøn sumpcikade (C. 
lasiocarpae), som kun er set på Bornholm og et enkelt sted på Sjælland (Fugle og Natur 2019), 
hvor den findes i moser på trådstar og derfor næppe vil kunne være en vigtig vektor for X. 
fastidiosa. Af slægten Aphrophora er der yderligere to danske arter (A. pectoralis og A. corticea) 
– der er dog modstridende oplysninger for dansk forekomst af den sidste art. For disse arter er 
der kun sparsomme oplysninger og kun få hhv. ingen danske fund. Der er ingen andre arter 
tilhørende slægterne Philaenus og Cercopis i Danmark.  

 
Øvrige danske arter 
Der er ikke for de øvrige danske arter fundet yderligere oplysninger ud over dem, der er anført i 
tabel 2. For disse arter gælder, at deres potentiale som vektorer for X. fastidiosa er vurderet 
som lavt (eller lavt til moderat for arten Lepyronia coleoptrata og uden vurdering for arten 
Cicadetta montana). 

 

Fremtidige danske arter? 
Da der kan være en vis usikkerhed forbundet med at afgøre, om en potentiel vektorart findes i 
Danmark eller ej, er der i tabel 3 anført yderligere arter fra EFSAs liste, som forekommer i 
Danmarks umiddelbare nabolande (Norge, Sverige, det nordlige Tyskland). Arter som 
forekommer i disse nære nabolande kan have en upåagtet forekomst i Danmark; eller kan 
måske med tiden etableres her. 
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Endelig er der en teoretisk risiko for, at ikke-europæiske arter, som allerede er kendte som 
vektorer for X. fastidiosa kan etableres i Europa, herunder Danmark. EFSAs Panel of Plant 
Health har i 2019 (EFSA PLH Panel 2019b) vurderet, at en gruppe på 49 arter (og 1 slægt) af 
sådanne ikke-europæiske arter via handel med inficeret plantemateriale vil kunne indslæbes til 
og efterfølgende etableres i Europa. Disse arter vil derfor måske fremover karakteriseres som 
karantæneskadedyr. 49 af de arter forekommer i lande, der omfatter varmtempereret oceanisk 
klima (Cfb) og 22 forekommer i lande, der omfatter koldtempereret, fugtigt kontinentalt klima 
(Dfb), dvs. de klimaundertyper, som er repræsenteret i Danmark. Der skal dog tages det 
forbehold, at der ikke er tilstrækkeligt detaljeret information om de lokalklimatiske forhold, der 
knytter sig til hver arts forekomst i et givent oprindelsesland, til at afgøre om der reelt er tale 
om et klimamatch med danske forhold. 

 

Konklusion, vektorer 

Den indtil nu eneste påviste vektor for X. fastidiosa, almindelig skumcikade (Philaenus 
spumarius), er almindeligt forekommende i Danmark, hvor den findes over hele landet. 
 
Fire af de øvrige mulige danske vektorarter vurderes af EFSAs Panel of Plant Health at have et 
stort potentiale for spredning af X. fastidiosa.  
 
Hvis X. fastidiosa skulle blive indført til Danmark, er der således mindst én og muligvis flere 
vektor-arter tilstede. Transmissionseffektiviteten vil variere med vektor-art, værtsplante og X. 
fastidiosa-genotype. 
 
I Danmark vil der ikke kunne ske overførsel af X. fastidiosa fra ét år til et andet. Danske 
vektorarter skal ny-inficeres med X. fastidiosa hver sæson for at blive infektive. Risikoen for 
spredning af X. fastidiosa i Danmark afhænger dermed af forekomsten og udbredelsen af 
bakteriesmittede værtsplanter. 
 
I fremtiden kan yderligere vektorer måske etableres, enten via en udvidelse af 
udbredelsesområdet for europæiske arter eller via indslæbning og etablering af ikke-
europæiske arter. 
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Tabel 2. Potentielle vektorer for Xylella fastidiosa som forekommer i Danmark. Arter, som af EFSA Panel on Plant Health (2015a) angives som 
mest betydende, er markeret med grøn. For arter markeret med blåt er der modstridende oplysninger om, hvorvidt der er forekomst i Danmark  

Insektgruppe Navn Habitater, værtplanter  Potentiale som 
vektor 

Udbredelse i 
Danmark (Fugle 
og Natur 2019) 

Cicadellinae, 
Cicadellini 
(småcikader) 

Cicadella lasiocarpae 
Gulgrøn  sumpcikade 

Star-slægten  Lav 
 

Sjælden 

Cicadella viridis 
Grøn sumpcikade 

Græsser, pilebevoksninger, moser. Forskellige arter af siv, star og halvgræs o.a. Moderat til høj  Almindelig;  
hele landet 

Graphocephala fennahi 
Rhododendron-cikade 

Rhododendron, træagtige planter 
 

Lav 
 

Relativt sjælden; 
Nordsjælland, 
Fyn, Østjylland 

Evacanthus acuminatus Græsses, egeskov, fugtige skyggede habitater. Læbeblomster o.a.  Lav Hist og her; 
Øerne og 
Østjylland 

Evacanthus interruptus 
Sortgul cikade 

Skove med højt græs, skovkanter, ruderater. Kurveblomster, nælder, dueurt o.a. Lav  Almindelig; 
Øerne og 
Østjylland 

Aphrophoridae 
(skumcikader) 

Aphrophora alni 
Stor  skumcikade 

Løv- og nåleskov, pilebeplantninger, enge, hegn, haver, parker. Ært, vin, hassel, birk, 
kirsebær-kornel, brombær, hvidtjørn, valnød, blomme, fuglekirsebær, surkirsebær, rose, 
mispel, pil, poppel, el, bøg, elm, nælde, kongelys, kløver, perikon, bakkestjerne, 
høgeurt, mælkebøtte  
Nymfer på tokimbladede urter i lav vegetation, voksne på træer og buske 

Moderat til høj  
 

Almindelig;  
hele landet 

Aphrophora corticea  Fyr, cypres, eg, pære, kongelys, dværgbuske Lav til moderat Ingen fund 
Aphrophora pectoralis  Seljepil, purpurpil o.a.  Lav Sjælden 
Aphrophora salicina 
Pileskum-cikade 

Hvidpil, seljepil, poppel, ask, robinie, brombær o.a. 
  

Moderate Sjælden 

Lepyronia coleoptrata Enårig rapgræs, hvidkløver, planter op til 10 cm i højden, hovedsaglig græsser, 
tokimbladede urter o.a.  

Lav til moderat Relativt sjælden 

Neophilaenus campestris Tørt græsland, græsser  Lav Meget få fund, 
Jylland 

Neophilaenus exclamationis Fyrreskov. Fåresvingel, bølget bunke  Lav Hist og her; 
Jylland 

Neophilaenus lineatus 
Stribet  skumcikade  

Fugtige skovenge. Siv, græsser, halvgræsser, tagrør, thuja 
 

Lav Almindelig;  
hele landet 

Neophilaenus pallidus  Græsbiotoper (moser, enge, græsarealer, marsk, klitter). Græsser, halvgræsser, siv 
(Wikipedia 2019a)  

Lav Ingen fund 

Philaenus spumarius 
Almindelig  skumcikade 

Græsser, urter, buske, træer, pilebeplantninger, elleskove, især på tokimbladede urter  Høj Almindelig;  
hele landet 

Cercopidae 
(blodcikader) 

Cercopis vulnerata 
Blodcikade 

Græsland, enge, moser, parker. Brombær, tjørn, kirsebær, elm, eg, almindelig hør, urter 
(især tokimbladede) 

Moderat Relativt sjælden;  
Syd- og 
Midtjylland 

Cicadidae 
(sangcikader) 

Cicadetta montana Birk, hassel, tjørn, bøg, eg, tornblad, ørnebregne (Wikipedia 2019b)  Ikke vurderet Ingen fund 
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Figur 3. Den eneste påviste europæiske (og danske) vektorart for X. fastidiosa (almindelig skumcikade) samt de fire danske arter som er 
blandt de europæiske vektorarter med størst potential ifølge EFSA Panel of Plant Health. Voksne (venstre kolonne) og nymfer (højre kolonne) 
 
Almindelig skumcikade (Philaenus spumarius) 

 © D. O’Shea,  
https://www.britishbugs.org.uk 
/homoptera/Aphrophoridae/  
Philaenus_spumarius.html 

 © C. Young,  
https://www.jungledragon.com/ 
image/62864/meadow_spittlebug_-
_philaenus_spumarius.html 

    
Grøn sumpcikade (Cicadella viridis) 
 © T. Bantock 

https://www.britishbugs.org.uk/ 
homoptera/Cicadellidae/                
Cicadella_viridis.html 

 © T. Bantock 
https://www.britishbugs.org.uk/ 
homoptera/Cicadellidae/ 
Cicadella_viridis.html 

    
Stor skumcikade (Aphrophora alni)   
 © J. Law 

https://www.britishbugs.org.uk/ 
homoptera/Aphrophoridae/          
Aphrophora_alni.html 

 © C. Pilon 
https://bugguide.net/ 
node/view/122136 

    
Pileskumcikade (Aphrophora salicina) 
 © T. Bantock 

https://www.britishbugs.org.uk/ 
homoptera/Aphrophoridae/ 
Aphrophora_salicina.html 

 © T. Bantock 
https://www.britishbugs.org.uk/ 
homoptera/Aphrophoridae/ 
Aphrophora_salicina.html 

    
Blodcikade (Cercopis vulnerata) 
 © S. Farrell 

https://www.britishbugs.org.uk/ 
homoptera/Cercopidae/ 
Cercopis_vulnerata.html 

 © R. Eritja, Aæamy Stock Photo 
https://www.alamy.com/ 
froghopper-cercopis-vulnerata-homoptera-
cercopidae-nymph-in-foam-shelter-image 
473706.html 
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Tabel 3. Potentielle vektorer for Xylella fastidiosa som forekommer i Danmarks nabolande (Norge, Sverige, nordlige Tyskland). Arter, 
som af EFSA Panel on Plant Health (2015a) angives som mest betydende, er markeret med grøn. Der er hentet supplerende 
oplysninger i artsbanken.no, artfakta.se og gbig.org  

Insektgruppe Navn Habitater, værtplanter  Potentiale 
som vektor 

Naboland 

Cicadellinae Errhomenus brachypterus Uvist  Lav Tyskland 

Aphrophoridae 
(skumcikader) 

Aphrophora corticea Fyr, cypres, eg, pære, kongelys; nymfer på dværgbuske  Lav til moderat Sverige (inkl. Skåne), 
sydlige Norge, Tyskland 

Aphrophora major Pil, birk; nymfer især på tokimbladede urter  Lav Tyskland 
Neophilaenus albipennis  Bakkestilaks, ukrudt  Lav Tyskland 
Neophilaenus infumatus Fåresvingel (og andre?)  Lav Tyskland 
Neophilaenus minor Fyrreskov, blandingsskov, steppe. Fåresvingel, sandskæg, fjergræs o.a. Lav Sverige (inkl. Skåne) 
Neophilaenus pallidus Ingen oplysninger Lav Tyskland 

Cercopidae (blodcikader) Cercopis sanguinolenta Gyvel, lucerne, brombær, pære, æble, kastanje, ukrudt; tokimbladede 
urter  

Lav Tyskland 

Haematoloma dorsata Fyr, cypres, eg, blomme, poppel, tjørn, rose, ærteblomster, hør, ukrudt  Lav til moderat Tyskland 
Cicadidae (sangcikader) Cicada orni Åbent skovland. Cypres, fyr, eg, febertræ, frugttræer, oliven  Tvivlsom Tyskland 
Tibinicidae Cicadetta montana  Birk, hassel, tjørn, bøg, eg, tornblad, ørnebregne (Wikipedia 2019b) Ikke vurderet Sverige (inkl. Skåne), 

Norge, nordlige Tyskland 
Tibicina haematodes Ingen oplysninger Tvivlsom Tyskland 
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8. Risikovurdering ift. spredningshastighed og evt. etablering 
 

Introduktionsveje 

De mest relevante veje for introduktion af X. fastidiosa til Danmark er import af planter til 
plantning (eller podning) eller inficerede vektorer fra områder, hvor bakterien er tilstede. Da 
der i Danmark allerede forekommer mindst én insektart (almindelig skumcikade (Philaenus 
spumarius)), som påviseligt er i stand til at sprede bakterien, forudsætter en introduktion af 
bakterien ikke, at der sker en samtidig introduktion af både inficeret plantemateriale og 
vektorer.  
 
Planter til plantning (inklusiv planter eller plantemateriale der importeres med henblik på 
forskning eller fremavl) anses generelt for at udgøre en stor risiko, eftersom bakterien kan 
overleve og multipliceres i levende planter, og eftersom disse planter på destinationen vil 
forblive plantede eller genplantes. Bakterien kan overleve i den introducerede plante og kan 
muligvis overføres til andre planter via vektorer, hvis forholdene tillader det, især hvis 
planterne vokser udendørs. Yderligere risici ved planter til plantning er, at inficerede planter 
kan være symptomløse, og dermed upåagtede, i flere måneder (1-10 måneder afhængigt af 
værtplanten og bakterieunderart); og at bakterien ved podning kan overføres fra inficerede 
men endnu symptomløse planter. Vegetativ formering ved podning bruges i vid udstrækning til 
de fleste flerårige X. fastidiosa-værtplanter, og transport af levende plantevæv er en almindelig 
praksis for de forskellige afgrøder, der er berørt af X. fastidiosa.  
 

X. fastidiosa er blevet påvist nogle få gange i perioden 2005-2019 i planter til plantning, som er 
importeret til eller flyttet mellem EU-lande, især på kaffeplanter men også på valnød, brombær, 
hindbær, bægerranke (Mandevilla sanderi) og Pelargonie. Eksportlandene har omfattet USA, 
Mexico, Brasilien, Honduras og Costa Rica (EUROPHYT 2019). Danmark importerer planter til 
plantning, og dermed muligvis medfølgende blaffende vektorer, i relativt stort omfang (flere 
hundrede tons). Importen sker fra forskellige europæiske lande, både fra lande med og uden 
konstateret forekomst af X. fastidiosa. Danmark importerer endvidere planter til plantning fra 
egne, hvor sygdommen har sit naturlige udbredelsesområde, omend i varierende og betydeligt 
mindre omfang (Danmarks Statistik 2019). Trods skærpede krav til flytning af planter inden for 
EU og import fra tredjelande (EU 2018) er der stadig risiko for, at inficerede planter kan 
importeres til Danmark. Sygdommen kan optræde symptomløst i inficerede planter, hvorfor 
dens forekomst kan være upåagtet, og inspektionsaktiviteten i forbindelse med eksport derfor 
mere begrænset. 

 

Inficerede vektorer kan optræder som blaffere i forsendelser af planter og vil dermed kunne 
transporteres over store afstande nationalt og international. Denne form for spredning af 
vektorer er set for almindelig skumcikade i forbindelse med udbruddet i Apulien i Italien og 
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regnes som årsag til udbruddet i Oria omkring 30 km fra det oprindelige inficerede område 
(EFSA PLH Panel 2018). Utilsigtet spredning kan også ske via almindelige køretøjer. Der er ingen 
data i EUROPHYT vedrørende påvisning af vektorer i importeret plantemateriale. 

Andre veje til introduktion af X. fastidiosa fx frø, frugter, snitblomster, prydblade og løst træ 
anses af EFSAs Panel of Plant Health (2015a) for usandsynlige eller meget usandsynlige.  
 

Konklusion, introduktion til Danmark 

Sandsynligheden for, at X. fastidiosa introduceres til Danmark, må anses som relativt høj, idet 
Danmark importerer planter til plantning, og dermed muligvis medfølgende blaffende 
vektorer, i relativt stort omfang, primært fra EU-lande men også fra tredjelande.  
 
Der er en vis usikkerhed forbundet med denne vurdering, idet X. fastidiosa’s udbredelse i de 
forskellige eksportlande ikke kendes fuldt ud, og da der kun er et delvist kendskab til 
forskellige værtplanteres modtagelighed. Usikkerheden skyldes desuden, at der er tvivl om, 
hvordan man skal tolke, at der kun er gjort få fund af X. fastidiosa ved importkontrol til 
Europa over de sidste 14 år. Dette kan være et reelt udtryk for, at bakterien kun er sporadisk 
tilstede i importeret materiale, eller fordi inficerede planter gået upåagtet hen på grund af 
symptomløshed. Når det gælder blaffende vektorer, er der usikkerhed forbundet med, 
hvorvidt vektorer vil være i stand til at overleve forholdene under langdistancetransport.  
 

 

Etablering i Danmark 

Eftersom der i Danmark både findes egnede værtplanter (Appendix 1) og vektorer, som vides at 
kunne eller potentielt måske er i stand til at sprede X. fastidiosa (tabel 2), er der mulighed for, 
at bakterien kan etableres og spredes i Danmark. Er bakterien først etableret i Danmark vil den 
kunne opretholde populationer i naturlig vegetation, som smittes via vektorer. Det er meget 
usandsynligt, at de nuværende strategier til bekæmpelse af almindeligt forekommende 
skadevoldere i landbruget vil hindre etablering, idet antibakterielle midler ikke anvendes 
rutinemæssigt. 

Selv om tropisk, subtropisk og Mediterrant klima synes at være mest favorabelt for en 
kontinuert tilstedeværelse og udbrud af X. fastidiosa, så findes bakterien også i koldere klimaer 
som fx Canada og nordøstlige stater i USA, dvs. i egne der som Danmark har varmtempereret 
oceanisk klima (Cfb) eller koldtempereret, fugtigt kontinentalt klima (Dfb).  

Nye klimamodelstudier (EFSA PLH Panel 2019a; Godefroid et al. 2019) viser, at de fleste egne i 
EU (inkl. Danmark) klimatisk er egnede for potentiel etablering af X. fastidiosa, dog fraset 
bjergegne og egne mere nordligt end ca. 60° breddegrad (Figur 4). Nærmere modellering viser 
dog, at de sydlige egne er i størst risiko for etablering (Figur 5).  
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Figur 4. Köppen-Geiger klimatypekort. Sorte prikker er steder, hvor X. fastidiosa er fundet udendørs i 
EU. De farvede områder er områder svarende til Köppen-Geiger klimazonerne de steder i verden, hvor 
X. fastidiosa forekommer. De hvide områder er klimazoner, hvorfra X. fastidiosa endnu ikke er 
rapporteret (EFSA PLH Panel 2019a)     

 

 

Figur 5. Estimeret klima-egnethed for X. fastidiosa i Europa (EFSA PLH Panel 2019a) 
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Modelstudier for tre underarter af bakterien viser dog forskelle i det potentielle europæiske 
udbredelsesområde, hvor især underarten X. fastidiosa multiplex potentielt kan udbredes 
længere mod nord (Figur 6) end de øvrige underarter (X. fastidiosa fastidiosa, X. fastidiosa 
pauca), hvilket ikke er overraskende givet denne underarts amerikanske udbredelsesområde fra 
Florida til Canada (Godefroid et al. 2019). Modelforudsigelserne er baseret på den nuværende 
viden om udbredelsen af X. fastidiosa, og manglende informationer (især for underarternes 
udbredelse) og skævheder i data kan derfor give et ufuldstændigt billede af bakteriens 
potentielle udbredelsesområder.  

Modelstudierne omfatter ikke forskellige scenarier for klimaforandringer. Det anses dog for 
sandsynligt, at klimaforandringer vil øge det potentielle udbredelsesområde for X. fastidiosa, da 
minimumstemperaturen om vinteren, som synes at være en begrænsende faktor i bakteriens 
udbredelse, antagelig vil stige (Godefroid et al. 2019). 

 

 

 

Figur 6. Estimeret klima-egnethed for X. fastidiosa subsp. multiplex i Europa (EFSA PLH Panel 
2019a) 

 

Det bemærkes, at modelforudsigelserne forudser klimatisk egnethed for forskellige egne, ikke 
en egentlig risiko for X. fastidiosa-induceret sygdomsforekomst, hvilket ville kræve 
indarbejdelse af flere faktorer såsom mikroklimatiske forhold, samspil mellem bakterie og 
værtplante, landskabsstrukturer, og den rumlige og tidsmæssige struktur af vektor-samfund. Til 
dette kræves bl.a. nøjere kendskab til de aktuelle vektorers økologiske karakteristika (lokal 
udbredelse, tæthed, effektivitet i spredning af X. fastidiosa, demografi, osv.) (Godefroid et al. 
2019). 
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Som omtalt ovenfor er der ingen af de danske vektor-arter, som overvintrer som voksne, hvilket 
er i modsætning til vektorer i X. fastidiosa’s oprindelige udbredelsesområde. Individer af danske 
vektor-arter skal hvert forår geninficeres ved at suge på inficeret plantemateriale, hvilket er 
med til at nedsætte spredningshastigheden sammenlignet med områder, hvor overvintrende 
voksne bærer smitten med sig gennem vinteren og dermed hurtigt kan etablere infektioner det 
følgende forår. Skulle der i Danmark med tiden etableres invasive vektor-arter, som er i stand til 
at overvintre som voksne, vil dette billede ændres markant. 

 

 

Konklusion, etablering i Danmark  

Sandsynligheden for, at X. fastidiosa etableres i Danmark, må anses for lav til middel.  
 
En lavere sandsynlighed er baseret på, at Danmark – til trods for klimatiske ligheder med 
visse af de egne hvor X. fastidiosa forekommer naturligt – antagelig ligger udenfor de 
europæiske områder, hvor forholdene er mest optimale for bakterien.  
 
En middel sandsynlighed baseret på, at der forekommer mange værtplanter i Danmark, både 
vilde og dyrkede, og at der er mindst én vektor-art, som er almindeligt forekommende. Andre 
potentielle danske vektor-arter er ligeledes almindeligt forekommende. Desuden øger den 
nuværende mangel på præcist kendskab til effektive metoder til forebyggelse og 
bekæmpelse af X. fastidiosa sandsynligheden for etablering. 
 
Der er en stor usikkerhed forbundet med denne vurdering, idet der mangler vigtig viden om 
de potentielle vektorers spredningseffektivitet og biologi i det hele taget, samt om 
sygdomsmodtageligheden hos danske værtplanter (dyrkede såvel som vilde). Der mangler 
ligeledes viden om bakteriens optimumtemperaturer og dens overvintringsevne ved lave 
temperaturer, hvilket gør vurdering af nordgrænsen for X. fastidiosa’s udbredelse vanskelig. 
Endelig mangler der viden om, hvorvidt fremtidige klimaforandringer vil påvirke bakteriens 
udbredelsesområde og hvordan; og om muligheden for at invasive vektor-arter, der 
overvintrer som voksne, kan introduceres til og etableres i Danmark. 
 

 

Spredning i Danmark   

Hvis X. fastidiosa etableres i Danmark, vil bakterien kunne spredes via transport med inficeret 
plantemateriale (planter til plantning) og via inficerede vektorer, der enten blaffer på 
transporteret plantemateriale eller i landbrugskøretøjer og andre køretøjer. Spredning kan 
endvidere ske via naturlig vektorspredning (egenspredning, vindspredning). 
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Naturlig vektorspredning 
X. fastidiosa spredes af vektorer på lokalt niveau. Effektiviteten i optagelse og spredning af 
bakterien vil variere med bl.a. vektor-art, den givne arts tæthed, biologi (habitatvalg, 
fødepræference, populationstilvækst mv.) og adfærd (flyveaktivitet, flyveradius) samt 
udbuddet af værtsplanter og disses næringsstatus (Krugner et al. 2019). Voksne individer af 
bakteriens vektor-arter bevæger sig ofte aktivt til andre planter end dem, som de gennemførte 
deres nymfeudvikling på, men graden af habitatskifte i løbet af udviklingen og i løbet af 
voksenlivet varierer givetvis mellem forskellige arter. Der foreligger ikke megen information om 
de nuværende og potentielle danske vektor-arters flyveaktivitet og spredningsradius. Den 
almindelig skumcikade (den endnu eneste påviste europæiske vektor) har tilsyneladende en 
begrænset spredningsevne på nogle få hundrede meter årligt (Santoiemma et al. 2019), men 
om dette gælder generelt for alle vektor-arter, er uvist.  

I nye simuleringsstudier (EFSA PLH Panel 2019a) estimeres sygdomsspredning over korte 
distancer uden iværksættelse af modforanstaltninger under forskellige scenarier rangerende fra 
worst case (høj værtplantemodtagelighed, høj populationstæthed af vektorer) til det modsatte 
(lav værtplantemodtagelighed, lav populationstæthed af vektorer). Simuleringerne, som sker i 
et homogent landskab bestående af en 100 km2 stor olivenplantage, indarbejder udelukkende 
vektorers egenspredning, ikke spredning via menneskelig aktivitet eller vektorspredning via 
vind. Simuleringerne viser, at sygdommen efter 5 år har spredt sig med en hastighed på 0,3-0,7 
km pr. år; at den længste afstand fra smittens udgangspunkt, som en inficeret plante befinder 
sig i, er 400-1.500 m; og at 2.700-65.000 planter er blevet inficeret. Der kan forventes en højere 
spredningshastighed for sygdommen ved menneskelig aktivitet og ved passiv spredning ved 
stærk vind.  

Studierne i EFSA (EFSA PLH Panel 2019) omfatter tillige simulering af sygdomsspredning over 
større afstande (22.500 km2) og med spredning såvel via vektorers egenspredning som 
spredning via menneskelig aktivitet. Simuleringerne viser, at sygdommen uden iværksættelse af 
modforanstaltninger efter hhv. 5, 10 og 15 år har inficeret et areal på 1 km2, 100 km2 (svarende 
til Samsøs areal) og 4-5000 km2 (svarende til arealet af Fyn og Lolland). 

Det er værd at bemærke, at EFSAs Panel of Plant Health påpeger, at landskabets udformning 
kan have en stor betydning for spredning af X. fastidiosa, især på vektorspredningen fra plante 
til plante over korte og mellemdistancer. Generelt vil landskaber karakteriseret ved tilstødende 
områder med mange værtplanter være befordrende for bakteriens spredning. 

Ud over aktive flyvninger kan voksne vektor-arter spredes med vinden, antagelig over større 
afstande end den, som dækkes af egenflyvninger. 
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Konklusion, spredning i Danmark 

Sandsynligheden for, at X. fastidiosa spredes i landet efter en etablering i Danmark, må anses 
som relativt høj. Spredning vil kunne ske over længere afstande via transport med 
symptomløse inficerede planter og passiv transport (vind, køretøjer) af vektorer samt over 
kortere afstande via vektorers egenspredning. Vektorerne vil kunne sprede bakterien til en 
lang række almindeligt udbredte værtplanter, som forekommer vildt eller dyrkes som 
afgrøder eller i haver. Uden modforanstaltninger kan en infektion potentielt spredes sig til et 
areal svarende til Samsø efter 10 år og et areal svarende til Fyn og Lolland efter 15 år. 
 
Der er en stor usikkerhed forbundet med denne vurdering, idet der mangler vigtig viden om 
de potentielle vektorers spredningseffektivitet og biologi i det hele taget, samt om 
sygdomsmodtageligheden hos danske værtplanter (dyrkede såvel som vilde). Der er desuden 
usikkerhed forbundet med betydningen af spredning via menneskelig aktivitet og med 
vinden. Endelig mangler der viden om, hvor nuværende landbrugspraksis påvirker vektorer, 
og hvorvidt og i hvilken grad praksis kan gøres mere effektiv i hindring af spredning. 
 

 
 

 

9. Feltundersøgelser 
Hovedkilderne til dette afsnit er EFSA (2019) samt European Commission (2015) samt 
referencer deri. I det følgende skelnes mellem feltundersøgelser, hvor der ikke er konstateret 
udbrud i Danmark samt feltundersøgelser, hvor der er konstateret udbrud i Danmark. 
 
Man bør være opmærksom på, at X. fastidiosa har en relativt lang latensperiode fra infektion til 
symptomer fremkommer, typisk mere end 100 dage, afhængigt af værtplanten. 
 
Intet konstateret udbrud 
Hvor der ikke er konstateret udbrud, vil det være mest relevant at udføre feltundersøgelser på 
lokationer, hvor risikoen for forekomst af importeret plantemateriale indeholdende X. 
fastidiosa er størst, for eksempel i/ved gartnerier, planteengrosvirksomheder og plantecentre, 
dvs. steder hvor man håndterer levende planter til plantning. Udover inficerede planter kan 
inficerede vektorer blaffende på planter spredes ved transport over lange afstande. Disse vil 
typisk spredes via trafikknudepunkter som f.eks. lufthavne, havne og terminaler samt via 
risikostederne for X. fastidiosa inficerede planter. 
 
Af højeste prioritet i feltundersøgelser bør være træagtige planter, som er fundet at være 
naturlige værtplanter, f.eks. Vin (Vitis vinifera), Appelsin (Citrus sinensis), Oliven (Olea europea), 
Nerie (Nerium oleander), Myrtemælkeurt (Polygala myrtifolia), Lavendel (Lavendula 
angustifolia), Rosmarin (Rosmarinus officinalis) og Prunus sp. (EFSA, 2019). Der er fundet X. 
fastidiosa i Kaffe (Coffea sp.) ved kontroller, hvorfor denne også bør prioriteres højt. Derudover 
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kan det overvejes at monitere landskabstræer som f.eks. Eg (Quercus sp.), Elm (Ulmus sp.), Løn 
(Acer sp.) og Platan (Platanus sp.). 
 
I tilfælde af feltundersøgelser, hvor der ikke er rapporteret noget udbrud/positivt tilfælde, er 
det vigtigt at dække et stort antal risikoområder for at være i stand til, med en vis 
sandsynlighed, at konstatere mulige udbrud. EFSA har opstillet guidelines for design af 
feltundersøgelser (EFSA 2019). Heri indgår definering af og opstilling af oversigt over 
forekomsten af prioriterede værtplanter i DK. Dernæst må prøveudtagningsfrekvensen 
defineres, f.eks. ved hjælp af RiBESS+ (EFSA 2012), som kan beregne prøveudtagelsesfrekvenser 
på baggrund af forud definerede ønskede sandsynligheder for detektion ved en given 
forekomst. 
 

Konstateret udbrud 
I tilfælde af et konstateret udbrud bør indføringsstedet for X. fastidiosa spores. 
Undersøgelsesafstandene (fra indførselsstedet) afhænger af perioden siden den antagne 
indførsel (og dermed den maksimale tid for X. fastidiosa at sprede sig). I 
spredningsundersøgelsen, hvor strategien er at bestemme det mindste område, hvor X. 
fastidiosa findes, er den anbefalede fremgangsmåde at undersøge koncentriske cirkler omkring 
risikostedet fra periferien til det indre af risikoområdet. Det er estimeret i modeller, at disse 
afstande varierer over tid: 

- I det første og andet år efter introduktionen af bakterien viser spredningsmodeller, at 
spredningen er ubetydelig (EFSA PLH Panel 2019a). Imidlertid kan en zone på 150 m pr. 
år bruges i de første to år. Denne afstand er fremkommet ved spredningsmonitering af 
X. fastidiosa i Puglia (EFSA PLH Panel, 2019a). 

- Fra år 3 til 5 angiver modellerne at benytte afstande på op til 1500 m/år efter 
introduktionen af X. fastidiosa (EFSA PLH Panel 2019a). 

 
Som en indledende screening kan symptomer observeres, dog kan en sikker identificering ikke 
opnås ad denne vej, da symptomerne kan forveksles med symptomer på andre skader som for 
eksempel abiotisk stress. Samtidig er der en ret lang latenstid fra infektionens begyndelse til 
symptomer opstår. Derfor må observationer af symptomer følges op af laboratorietests. 
 
Feltundersøgelsesperioden afhænger hovedsageligt af værtsplanten og miljøforhold.  

a) På friland bør både enårige og flerårige plantearter inspiceres i den vegetative sæson, 
fra sent forår til tidligt efterår. 

b) I væksthuse kan kontrollen foretages året rundt. 
 
Symptomer er normalt ikke synlige på småplanter, og derfor bør periodiske inspektioner 
udføres. Moderplanter skal inspiceres inden høst af formeringsmaterialer, helst fra sent forår til 
tidlig efterår. 
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10. Prøveudtagning og diagnosticering 
 
Nedenstående er hovedsageligt en sammenskrivning fra EPPO 2018 og referencer deri. 
 
Til test af symptomatisk væv anbefales serologiske eller molekylære metoder. Der er ikke 
megen erfaring med test af asymptomatisk væv, men det må antages, at X. fastidiosa 
koncentrationen er lavere end i symptomatisk væv og derfor anbefales kun molekylære 
metoder. I ovenstående EPPO bulletin er der også beskrevet metoder til detektion af X. 
fastidiosa i vektorer, her anbefales molekylære metoder. 

 

Prøveudtagning af plantemateriale 

Mængden af bakterier i en plante afhænger af miljøfaktorer, bakteriestamme og værtsplanten 
(art eller sort). For at maksimere sandsynligheden for påvisning skal prøvetagning udføres i 
perioder med aktiv plantevækst. For plantearter dyrket indendørs kan prøveudtagning udføres 
året rundt. Information baseret på specifikke observationer under aktuelle udbrud i Europa er 
beskrevet nedenfor, informationerne gælder generelt for de områder hvor infektionerne har 
optrådt.  

 
- Polygala spp: prøveudtagning udføres fra sent forår til tidligt efterår.  
- Olea europaea og Nerium oleander: symptomer på blade inficeret med X. fastidiosa er 

stærkere om sommeren. I nogle tilfælde blev der også observeret symptomer i løbet af 
vinteren ved starten af ny vegetativ vækst.  

- Løvfældende arter (f.eks. Prunus sp.): i Italien observeres symptomer hele sommeren. 
Asymptomatiske blade indsamlet tidligt i den vegetative periode blev testet negative. Om 
nødvendigt kan der udtages prøver på hvilende planter ved at tage modne grene (f.eks. 
træagtige stiklinger), hvorfra xylemvæv udvindes til påvisning af X. fastidiosa.  

- Fra tempererede områder i andre dele af verden er det vist, at i vinstokke eller løvtræer 
(f.eks. kirsebær og mandel), der har været inficerede i nogen tid, at X. fastidiosa først kan 
detekteres midt på sommeren, når symptomer også er synlige. For eksempel er det mest 
passende tidspunkt til påvisning af symptomer på vinranker sensommeren til det tidlige 
efterår, når vejrforholdene overvejende er varme og tørre, eller når drueplanter udsættes 
for tørke stress. Generelt kan det siges, at prøvetagning er bedst efter perioder med varmt 
vejr. 

 

Da X. fastidiosa er begrænset til xylemvævet i dets værter er petiolen og midtnerven fra blade 
den bedste kilde til diagnostik, da de indeholder mere xylem. Dog er det vist, at også små kviste 
og rødder af fersken, blåbærgrene og -rødder og citrusfrugtstilke er udmærket væv til 
diagnosticering. 
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Prøver til laboratoriet skal være sammensat af grene / stiklinger med vedhæftede fuldt 
udviklede blade (hvorfra xylemvæv kan udtages). Unge voksende skud bør undgås.  

Efter udtagning af prøver skal de sendes til laboratoriet så hurtigt som muligt. 

For symptomatiske planter skal prøven bestå af grene / stiklinger, der er repræsentative for de 
observerede symptomer og indeholde mindst 10-25 blade afhængigt af bladstørrelse.  

For asymptomatiske planter skal prøven være repræsentativ for hele plantens overjordiske dele 
og helst repræsentere 4 – 10 grene. 

Prøver skal behandles så hurtigt som muligt efter modtagelse i laboratoriet. Hvis 
planteprøverne stammer fra områder, som er inficerede, anbefales det at kontrollere, om der 
er insekter til stede i prøven, før poserne åbnes. Prøver skal inspiceres for symptomer, og evt. 
symptomatiske blade (inklusive deres petioler) bør udtages efter fjernelse af nekrotisk væv. 
Hvis der ikke observeres nogen symptomer i den modtagne prøve, skal bladene tages bredt fra 
hele prøven. 

 

Indsamling af vektorer til test 

Vektorer kan indsamles med limfælder, net eller ved sugning (aspiration) i perioden fra sent 
forår til tidligt efterår. Da X. fastidiosa kun sidder i insektets forparti kan bagpartiet skilles fra 
før DNA ekstraktion. 

 

Diagnosticering  

ELISA 
Instruktioner til ELISA kan findes i EPPO 2010. I EPPO 2018 er der en liste over tilgængelige 
antisera og validering af disse. 

PCR 
Under DNA ekstraktion er det vigtigt at PCR inhibitorer undgås. Dette kan gøres ved at følge 
anvisningerne for DNA ekstraktion i EPPO 2018. Heri anbefales kommercielle kits som f.eks. 
DNeasy til plantemateriale og prepGEMTM Insect eller ZyGEM til insekter. 

Der findes adskillige PCR assays til detektion af X. fastidiosa. Som påvisningsmetode anbefales 
en realtime PCR udviklet af Harper et al. (2010). Denne kan findes i EPPO 2018. Metoden 
udviklet af Harper et al. (2010) er mere følsom og detekterer flere underarter end andre PCR 
metoder for X. fastidiosa. Alternativt findes en konventionel PCR, som ligeledes er beskrevet i 
EPPO 2018. PCR produktet fra den konventionelle PCR kan eventuelt sekventeres. 

Isolering 
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Isolering og kultivering af X. fastidiosa anses for at være meget vanskeligt, hvorfor det ikke 
beskrives nærmere her. Metoder til isolering er beskrevet i EPPO 2018. 

 
 

11. Inddæmning 
 

For at kunne definere områder relevante for inddæmning må man kende 
spredningskapaciteten for X. fastidiosa. Denne er nærmere beskrevet i afsnittet 
’Risikovurdering ift. kan spredningshastighed og evt. etablering’. EFSAs Panel of Plant Health 
(EFSA PLH Panel 2019a) har udviklet modeller til beskrivelse af spredning af X. fastidiosa, dels 
lokalt og dels over større afstande under forskellige forudsætninger omkring a) tiden før 
infektion opdages til foranstaltninger iværksættes, b) bufferzonens udstrækning, c) omfanget af 
fjernelse af planter i udbrudsområdet og d) effektiviteten af vektorbekæmpelse. Modellerne 
har vist, at nøglefaktorerne i udryddelse eller inddæmning af sygdommen er effektiviteten i 
bekæmpelse af vektornymfer og -voksne, tiden fra infektion til sygdommens opdagelse og fra 
opdagelse til iværksættelse af foranstaltninger. 

I EU kommissionens hasteforanstaltning vedrørende X. fastidiosa (EU 2018), fastlægges 
afgrænsede områder (Figur 7):  

- hvis der påvises forekomst af X. fastidiosa skal medlemslandet fastlægge et ’afgrænset 
område’, som omfatter selve den inficerede zone samt en stødpudezone. Den inficerede 
zone defineres som det område, som omfatter 1) alle planter der vides at være inficerede 
med X. fastidiosa, 2) alle planter der udviser symptomer på mulig infektion med 
skadegøreren, og 3) alle andre planter der kan være blevet inficeret med skadegøreren 
på grund af deres placering tæt på inficerede planter eller på en produktionskilde, hvis en 
sådan er kendt, som de har til fælles med inficerede planter eller planter, der stammer 
fra disse. Stødpudezonen (”buffer zone”) skal være mindst 5 km bred og omgive den 
inficerede zone.  

 

Infected plant

Infected Zone 
(100 m from infected plants)

Buffer Zone 
(5 km from Infected Zone)

Demarcated Area

 

Figur 7. Inficerede træer med ’inficeret zone’ og ’buffer zone’ (EFSA PLH Panel 2019a) 
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Stødpudezonen kan reduceres til en bredde på mindst 1 km, hvis der er en høj grad af sikkerhed 
for, at den oprindelige forekomst af skadegøreren ikke førte til spredning, og hvis alle følgende 
betingelser er opfyldt:  

a) Alle værtsplanter inden for en radius af 100 m omkring den plante, der er konstateret 
inficeret, er, uanset deres sundhedsstatus, omgående blevet fjernet. 

b) Siden udryddelsesforanstaltningerne blev truffet, er ingen andre planter blevet 
konstateret inficeret med skadegøreren i den inficerede zone på grundlag af officielle 
test foretaget mindst én gang i årets løb under hensyntagen til de tekniske retningslinjer 
for undersøgelsen for X. fastidiosa, der findes på Kommissionens websted. De 
pågældende test skal være baseret på en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt 
med en pålidelighed på 99 % at påvise en forekomst af inficerede planter på 1 % eller 
derover, og som er målrettet planter med symptomer samt symptomfrie planter i 
nærheden af planterne med symptomer.  

c) Der er foretaget en afgrænsningsundersøgelse i en mindst 5 km bred stødpudezone 
omkring den inficerede zone, der førte til den konklusion, at der ikke er konstateret 
forekomst af skadegøreren i den pågældende zone. Undersøgelsen skal være baseret på 
et gitter opdelt i kvadrater på 100 × 100 m i en mindst 1 km bred zone omkring den 
inficerede zone samt et gitter opdelt i kvadrater på 1 km × 1 km i resten af 
stødpudezonen. I hvert af disse kvadrater foretager den pågældende medlemsstat visuel 
kontrol af de specificerede planter og udtager prøver af og tester planter med 
symptomer samt symptomfrie planter i nærheden af planterne med symptomer. 

d) Siden udryddelsesforanstaltningerne blev truffet, er ingen vektor, der bærer 
skadegøreren, blevet konstateret i den inficerede zone på grundlag af test foretaget to 
gange i løbet af vektorens flyvesæson og i overensstemmelse med internationale 
standarder. De pågældende test skal føre til den konklusion, at naturlig spredning af 
skadegøreren er udelukket. 
 
 
 

Udryddelsesforanstaltninger for det afgrænsede område: 

Den pågældende medlemsstat fjerner omgående følgende inden for en radius af 100 m 
omkring de planter, der er blevet testet og fundet inficeret med skadegøreren:  

e) værtsplanter, uanset deres sundhedstilstand  
f) planter, der vides at være inficeret med skadegøreren  
g) planter, der udviser symptomer på mulig infektion med skadegøreren eller mistænkes 

for at være inficeret med skadegøreren. 
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Indenfor den inficerede zone må der ikke plantes værtsplanter, undtagen på steder der er fysisk 
beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer. Dog kan der tillades plantning 
hvis der gennemføres inddæmningsforanstaltninger. 

Catalano et al. (2019) beskriver den italienske X. fastidiosa inddæmningsplan som opsummeret 
nedenfor: 

I det igangværende udbrud af X. fastidiosa på Salento-halvøen er der oprettet tre afgrænsede 
områder - Zona Infetta (inficeret område), Zona Cuscinetto (bufferzone) og Zona di Profilassi 
(indslutningsområde (ikke nærmere defineret)), hvor følgende aktioner blev implementeret i 
indeslutningsområdet og bufferzonen:  

(i) verifikation af at ingen infektioner forekom gennem omfattende og kontinuerlig 
overvågning af vektorer, oliventræer og alternative værter for tilstedeværelsen af X. 
fastidiosa, samt øjeblikkelig fjernelse af inficerede planter i tilfælde af at X. fastidiosa 
optræder i området 

(ii) kemisk behandling af oliven og andre følsomme værter gennem kemisk sprøjtning mod 
voksne vektorer og mekanisk lugning af værtsplanter for at forebygge opformering af 
nymfestadierne. Selvom ny voksne og deres nymfestadier ikke er smitsomme, vil kemisk 
behandling mod vektorer og ukrudtsbekæmpelse reducere vektor inokulum-potentialet. 
Eliminering af alternative X. fastidiosa værter kan også være relevant i områderne. 
 

Tiltagene for vektorkontrol er beskrevet nedenfor på basis af livscyklusen for P. spumarius dvs. 
et insekt med en enkelt generation om året og en høj reproduktionskapacitet i gunstige miljøer 
som dem, der karakteriserer Middelhavsområdet. 

Januar til april: juvenile former, udklækket fra overvintrende æg, på urteagtige planter og buske 
i en beskyttende skumrede. I denne periode kan følgende tiltag være effektive: (i) 
jordbearbejdning af jorden i olivenplantager; (ii) destruktion af de urteagtige værter, hvorpå 
vektornymferne trives, enten mekanisk eller ved brug af herbicider.  

Maj-August: under hudskifte mister vektorerne infektionsevnen, men vektorerne inficeres ved 
sugning på inficerede planter: de ikke-inficerede vektorer migrerer fra de urteagtige planter til 
andre værter, f.eks. inficerede træagtige, flerårige planter som kan være inficerede. Denne 
migration er normalt massiv, og hvis den ny vært er inficeret, bliver vektoren herefter 
smittebærer og kan smitte nye værter umiddelbart efter. I denne periode skal 
vektorbekæmpelse udføres med insekticider både i oliven og i ikke-dyrkede områder med 
potentielle X. fastidiosa-værter. Bekæmpelse af både de unge ikke-inficerede stadier og de 
potentielt inficerede voksne vil forventeligt reducere vektorpopulation og derved 
inokulumpotentialet. I nyligt opdagede X. fastidiosa foci krævede EU-Kommissionen fældning af 
inficerede oliven og omkringliggende træer, inklusive sunde, i en radius på 100 m. 
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Konklusion, inddæmning 

X. fastidiosa i Europa er kun fundet etableret i det mediterrane område, samt i værtplanter 
som næsten udelukkende findes i det samme område. Derfor vil estimater af spredning og 
anbefalinger til inddæmning af bakterien under danske forhold blive meget usikre. Det 
skyldes særligt, at bakterien her må forventes at kunne etablere sig i andre værtsplanter end 
i det mediterrane område, samt at vektoren anses at ville have dårligere vilkår under danske 
forhold. Vi ved endnu ikke nok om X. fastidiosa under danske forhold til, at vi kan rådgive 
mere nuanceret end at gældende EU-regler vedr. inddæmning skal følges. 

 

 

 

12. Bekæmpelsesmetoder  
 

Nedenfor beskrives mulighederne dels for bekæmpelse af X. fastidiosa, dels for at hindre eller 
bremse spredning af bakterien fra inficerede planter. Der omtales alene metoder, der kan 
implementeres i Danmark, dvs. efter konstateret angreb i forbindelse med udrydnings- eller 
inddæmningsforanstaltninger. 

Metoder, der har relevans for produktion i oprindelseslandet af planter importeret til Danmark 
eller under transport af disse til Danmark omtales ikke, ligesom metoder til behandling 
umiddelbart efter planternes modtagelse i Danmark heller ikke berøres. 

Bekæmpelse af X. fastidiosa 
Effekten af forskellige kemiske og biologiske metoder til bekæmpelse af bakterien i levende 
planter er blevet vurderet af EFSAs Panel of Plant Health (EFSA PLH Panel 2019c). Metoderne, 
der bl.a. omfatter anvendelse af zink, kobber, citronsyre, acetylcystein, endofytiske 
mikroorganismer, bakteriofager og inokulering med svagt virulente eller avirulente stammer af 
X. fastidiosa, kan i visse tilfælde reducere symptomer forårsaget af bakterien eller give en vis 
beskyttelse, men er ikke i stand til fuldstændigt at fjerne X. fastidiosa fra en inficeret plante. Det 
konkluderes derfor, at der indtil nu endnu ikke er fundet effektive metoder til under 
markforhold at kurere inficerede planter for bakterien. Som følge heraf skal en 
bekæmpelsesstrategi rettes mod fjernelse af inficerede planter, som udgør inokulum for 
bakterien, og mod vektorer. 

Fjernelse af inficerede planter / plantedele 
Fjernelse af inficerede planter samt symptomløse værtplanter kan begrænse spredningen af X. 
fastidiosa, eftersom disse planter fungerer som reservoir for bakterien, hvorfra vektorer kan 
optage den. Kraftig beskæring af inficerede træer med symptomer kan indtil nyvækst 
fremkommer begrænse vektorers adgang til inokulum og har tidligere været overvejet som 
mulighed for at begrænse smittespredning. Metoden anses dog ikke længere for at være 
effektfuldt og anbefales derfor ikke.  
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Foranstaltninger mod vektorer 
Til trods for at landbrugspraksis rettet mod håndtering af en given afgrødes skadedyr kan have 
en vis effekt på X. fastidiosa’s vektorer, så skønner EFSA Panel of Plant Health, at denne praksis 
ikke vil være tilstrækkelig til at hindre vektorernes spredning af bakterien. Dette skyldes dels, at 
timingen i tiltag, fx anvendelse af insekticider, overfor skadedyrene ikke nødvendigvis er 
optimal i forhold til håndtering af vektorer; og dels manglende kendskab til effekten af 
forskellige skadedyrsbekæmpende tiltag overfor vektorer.  

Foranstaltninger skal derfor, som også fastslået via EFSAs modeller (EFSA PLH Panel 2019a), 
rettes direkte mod X. fastidiosa’ vektorer. Alle tiltag, der kan begrænse vektorers adgang fra 
smittede til raske planter, kan reducere det resulterende antal af inficerede planter og dermed 
mængden af inokulum til videre spredning. De forskellige tiltag bør, når det er relevant, 
anvendes samtidigt for at opnå additiv effekt og i øvrigt integreres med den eksisterende 
landbrudspraksis. 

Netdækning eller andre barrierer 
Hvis det er muligt, kan planter, der er i risiko for at blive smittede, dækkes med insektnet eller 
indesluttes i nethuse for at mindske inficerede vektorers adgang. Risikoen kan mindskes 
yderligere ved at behandle de net-beskyttede planter med effektive insekticider.  

Fjernelse af ukrudt og andre værtplanter 
Forskellige tiltag så som jordbearbejdning eller herbicidbehandling rettet mod ukrudt, der kan 
fungere som reservoir for X. fastidiosa og/eller som værtplanter for vektorer, kan bidrage til at 
mindske bakteriens spredning. Jordbearbejdning har i forbindelse med udbrud i Italien givet en 
meget stor reduktion i antallet af voksne skumcikader/blodcikader på bunddækkeplanter. 

Amerikanske forsøg har vist, at opsætning af en 5 m høj netbarriere rundt om en afgrøde i 
betydelig grad kan hindring indflyvning af den amerikanske vektor Homalodisca vitripennis 
(Blua et al 2005). Hvorvidt andre vektor-arter, herunder de potentielle danske, i samme grad vil 
lade sig forstyrre i deres spredning, er uvist. 

Vanding 
Der er indikationer af, at et vist niveau af vandmangel i visse situationer kan nedsætte vektorers 
spredning af X. fastidiosa, men der er modstridende resultater for forskellige afgrøder. Indtil 
dette er mere undersøgt, kan der derfor ikke gives anbefalinger vedr. vanding. 

Kemisk bekæmpelse   
Kendskabet til hvilke insekticider, der er effektive overfor xylem-sugende insekter bygger 
primært på undersøgelser foretaget af amerikanske ”sharpshooter” vektorer (dvs. småcikader) 
af X. fastidiosa. Neonikotinoider synes at være effektive og med en persistent virkning overfor 
både voksne og nymfer. Pyrethroider er ligeledes effektive men har en mindre persistens end 
neonikotinoiderne. Organofosfater, som har en ringe persistens, har givet varierende 
resultater. Juvenilhormoner lader ikke til at være lovende. Der mangler stadig viden om 
virkningen af de insekticiders som er tilladt i økologisk produktion, selv om foreløbige resultater 
tyder på, at citronolie virker bedre end pyrethriner; hverken citronolie eller pyrethriner er dog 
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persistente. Der er kun begrænset information om forskellige insekticiders virkning overfor de 
øvrige grupper af X. fastidiosa’s vektorer (”spittlebugs”, dvs. skumcikader og blodcikader), men 
EFSAs Panel of Plant Health mener, at det er sandsynligt, at neonikotinoider vil være effektive 
og persistente mod alle vektorer i disse familier, mens pyrethroider skønnes at være effektive 
men uden en persistent virkning. I forbindelse med udbrud af X. fastidiosa i Italien har vise 
insekticider, godkendt til anvendelse indenfor EU, vist sig effektive (75–100% dødelighed), især 
neonikotinoider (acetamiprid) og pyrethroider (deltamethrin). Anvendelse af partikelfilm-
teknologi, fx ved brug af kaolin, kan forstyrre vektorers fødesøgning og have 
populationsreducerende effekt, men har i dog forbindelse med udbrud i Italien ikke vist gode 
resultater.  

I Danmark findes godkendte midler indenfor flere af de omtalte grupper af insekticider (Tabel 
4). Det er dog ikke alle, som er tilladt til anvendelse i afgrøder, der har relevans for bekæmpelse 
af X. fastidiosa’s vektorer. 

Kendskabet til biologien hos de potentielle danske vektorer er som tidligere omtalt begrænset, 
men man må gå ud fra, at i hvert fald visse af vektorerne er bredspektrede i deres fødevalg og 
sandsynligvis skifter mellem værtplanter bl.a. afhængig af sæson og vækstbetingelser, samt at 
der sker værtplanteskifte ved overgangen fra nymfe- til voksenstadie. Som følge heraf må det 
forventes at danske vektorer kan opholde sig i og bevæge sig mellem forskellige habitater, som 
omfatter både afgrøder, ukrudt, tilliggende habitater som hegn og markkanter, samt 
plantesamfund på udyrkede områder. Ved kemisk bekæmpelse rettet mod X. fastidiosa’s 
vektorer er det derfor vigtigt at behandle aktuelle værtplanter i alle sådanne områder. Et øget 
kendskab til de potentielle danske vektorer, deres fødevalg, værtplanteskifte og 
spredningsevne vil øge mulighederne for nærmere at kunne afgøre, hvor kemisk bekæmpelse 
er påkrævet og hvor store arealer, det er nødvendigt at behandle.  

Hvis insekticider med lav persistens anvendes, skal man være opmærksom på, at behandlede 
områder kan genkoloniseres, når insekticidets virkning er aftaget. Gentagne behandlinger vil 
derfor være nødvendige for at holde vektorpopulationen på et lavt niveau. Sådanne gentagne 
behandlinger kan lede til resistensudvikling, særligt hvis der anvendes insekticider med samme 
virkemåde; der er mistanke om udvikling af resistens hos en amerikansk vektor af X, fastidiosa 
(Homalodisca vitripennis) overfor de fleste af de insekticider, der anvendes i vinproduktionen 
(Kyrkuo et al., 2018). Der kan ligeledes være miljømæssige konsekvenser, herunder effekter på 
ikke-målorganismer, ved hyppig anvendelse af insekticider over større områder. 

Biologisk bekæmpelse   
Litteraturen vedrørende biologisk bekæmpelse af X. fastidiosa’s vektorer er indtil videre 
begrænset til beskrivelser af forskellige naturlige fjender, som primært omfatter forskellige 
snyltehvepse og insektpatogene svampe.  

Der er begrænset viden om naturlige fjender af X. fastidiosa’s europæiske vektorer. Der har 
aldrig været udført forsøg hverken med biologisk bekæmpelse baseret på udsætninger af 
masseopdrættede naturlige fjender eller på ”conservation”, hvor naturligt forekommende 
nytteorganisme-populationer beskyttes og fremmes. Et større kendskab til de forskellige 
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vektorers naturlige fjender vil øge muligheden for at implementere disse strategier, som kan 
bidrage til reduktion af vektorers populationstæthed. 

Eksempel på foranstaltninger anvendt i udbrudsområde 
I EFSA PHL Panel (2015a) beskrives de forskellige obligatoriske tiltag som det italienske 
landbrugsministerium har implementeret i udbrudsområdet i Apulien (oliven). Der er tale om 
en integreret skadedyrsbekæmpelsesstrategi, der inkluderer anvendelse af insekticider mod 
vektorer, kulturtekniske foranstaltninger for at reducere populationer af vektornymfer på 
ukrudt og fjernelse af inficerede planter. Olivenplantager skal beskæres mindst hvert andet år 
for at opdage tidlige tegn på infektion. Skud og grene med sådanne symptomer skal fjernes, 
mens kraftigt inficerede træer skal graves op. I foråret (januar-april) skal der foretages 
jordbearbejdning eller ukrudt skal alternativt fjernes ved slåning med henblik på at fjerne 
urteagtige værtplanter for vektornymfer. Hvis disse urteagtige værtplanter er svært tilgængelig, 
kan der behandles med herbicider, eller der kan anvendes insekticider til pletbehandling af 
disse steder. I sommerperioden (maj-august) skal olivenkronerne behandles med insekticider 
mod voksne vektorer. I efterår- og vinterperioden (september-december) kan der behandles 
yderligere med insekticider på oliventræerne og pletbehandles på værtplanter blandt ukrudt. 
Fra maj og frem anbefales ikke ukrudtsfjernelse, da der kan være voksne vektorer på disse 
planter, som ved deres fjernelse måske vil søge til oliventræerne eller andre værter. 

 

Konklusion, bekæmpelse i Danmark 

En bekæmpelse af X. fastidiosa skal baseres på fjernelse af inficerede planter, inklusive 
fjernelse af værtplanter som symptomløst kan være inficerede, samt på direkte bekæmpelse 
af vektorer og anvendelse af forskellige tiltag, som kan hindre disses spredning af bakterien 
fra inficerede til raske planter.  
 
Direkte vektorbekæmpelse kan ske ved anvendelse af insekticider på alle værtplanter for de 
potentielle danske vektor-arter. Så længe kendskabet til de danske vektor-arters fødevalg er 
begrænset, vil behandling af en lang række plantearter såvel i som udenfor afgrøder være 
nødvendig. Kendskabet til, hvilket insekticider, der vil være virksomme, er begrænset, men 
neonikotinoider og pyrethroider synes at kunne benyttes. Hvis der anvendes midler med lav 
persistens, skal behandlingerne gentages når virkningen aftager. Der bør så vidt muligt 
anvendes insekticider med forskellig virkemekanisme for at imødegå hurtig 
resistensudvikling. 
 
Bekæmpelse af ukrudt, der kan fungere som reservoir for bakterien, kan bidrage til at 
reducere bakteriens spredning. Beskyttelse af uinficerede værtplanter fx med netdækning 
kan bidrage til at hindrer vektorers adgang.  
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Tabel 4. Aktivstoffer indenfor for de grupper af insekticider, som er undersøgt for effekt overfor X. fastidiosa’s vektorer, og for hvilke 
der i Danmark findes godkendte midler. 

Middeltype Aktivstof Antal godkendte 
og markedsførte 
midler i 
Danmark¹ 

Godkendt til² Forventet effekt overfor X, fastidiosa’s vektorer 

Neonikotinoider Acetamiprid 1 Insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær, blommer, salat, 
kartofler og prydplanter 

Antagelig –  effekt overfor vektorer, inkl. almindelig 
skumcikader, påvist i flere undersøgelser (Prabhaker et al 
2006a, b; Dongiovanni et al 2016, 2018) 

Pyrethroider Beta-
cyfluthrin 

[1]³ Insektbekæmpelse i hvede, rug, triticale, sennep, olieræddike, 
raps, ærter, kartofler, roer, fodermajs, rybs, kål, prydplanter, 
æbler, pærer, kløver, frøgræs 

Antagelig – effekt overfor en bred vifte af insekter 
angives for midlet, herunder bladlus. Effekt overfor en 
amerikansk vektor-art er påvist (Prabhaker et al 2006a) 

 Deltamethrin  1 Bekæmpelse af kornsnudebiller i korn Antagelig – god effekt mod almindelig skumcikade set i 
italienske forsøg i 2015-17 (Dongiovanni et al 2018) 

 Lambda-
cyhalothrin 

2 Insektbekæmpelse i raps, sennep, rybs, korn, græs, 
fodermajs, roer, rødbeder, ærter, kartofler, kål, gulerødder, 
pastinak, persillerod, knoldselleri, bønner, hestebønner, løg, 
porrer, æbler, pærer, kirsebær, blommer, solbær, ribs, 
stikkelsbær, hindbær, brombær, jordbær, planteskolekulturer, 
skovbrug 

Antagelig – god effekt mod almindelig skumcikade set i 
italienske forsøg i 2015-17 (Dongiovanni et al 2018) 

Organofosfater Flere  0   
Ketoenoler Spirotetramat 2 Middel 1: insektbekæmpelse af lus i Nordmannsgran til 

juletræer. 
Middel 2: insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær, 
blommer, kål, salat, prydplanter, planteskolekulturer  
 

Uvist – der er ikke opnået effekt mod almindelig 
skumcikade i italienske forsøg i 2015-17 (Dongiovanni et 
al 2018) 

Pyridiner Flonicamid  2 (det ene endnu 
ikke markedsført) 

Insektbekæmpelse i korn, kartofler, æbler, pærer 
 

Uvist – der er ikke opnået effekt mod almindelig 
skumcikade i italienske forsøg i 2015 (Dongiovanni et al 
2016) 

Naturlige pyretriner Pyretrin Insekt2 Insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær, blommer, solbær, 
stikkelsbær, blåbær, ribs, gulerod, rødbede, knoldselleri, 
persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, 
portulak, cikorie, prydplanter, salat, persille  

Uvist – der er ikke opnået effekt mod almindelig 
skumcikade i italienske forsøg i 2015 (Dongiovanni et al 
2016) 

Limonoider (neem-
ekstrakt) 

Azadirachtin 
 

1 Insektbekæmpelse i kartofler, kernefrugt Uvist – der er ikke opnået effekt mod almindelig 
skumcikade i italienske forsøg i 2015 (Dongiovanni et al 
2016) 

 

¹ Midler som udelukkende er tilladt til indendørs brug (væksthuse, lukkede bejdseanlæg, lagre mv.) er ikke medregnet. Midler der udelukkende er godkendt til 
privat brug er ikke medregnet 
² Kun udendørs anvendelser er anført 
³ Midlet er endnu ikke markedsført 
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Appendix 1. Liste med de værtplanter for Xylella fastidiosa , der er relevante for Danmark

Listen er baseret på Appendix B i EFSA 2015 
1a) 

og opdataret med information fra EU Kommissionen 2018 
1b)

Ikke-danske værtplanter som ikke forekommer som dansk haveplante og som ikke har danske slægtninge, er ikke medtaget

Plantefamilie Latinsk artsnavn Dansk artsnavn Dansk art 
2) Dansk haveplante Danske slægtninge (arter, underarter, hybrider) 

3)

Adoxaceae Sambucus sp. Hyld ja 5

Altingiaceae Liquidambar styraciflua Ambratræ nej ja

Amaranthaceae Amaranthus blitoides  Skebladet amarant ja mange andre

Amaranthus retroflexus Opret amarant ja 

Alternanthera sp. [papagøjeblad] ja 1

Chenopodium album Hvidmelet gåsefod ja Mange andre 

Chenopodium ambrosioides Vellugtende gåsefod ja 

Chenopodium quinoa Quinoa ja 

Salsola tragus Russisk sodaurt ja Yderligere 1 

Anacardiaceae Pistacia vera Pistacie nej ja

Rhus sp.  ja 1

Apiaceae Conium maculatum Skarntyde ja 

Daucus carota Gulerod ja Yderligere 3

Oenanthe sarmentosa [klaseskærm] nej nej 7

Apocynaceae Catharanthus roseus  nej ja

Nerium oleander Nerie nej ja

Vinca major Stor singrøn ja 

Vinca minor Liden singrøn ja 

Araliaceae Ilex vomitoria [kristtorn] nej nej 3

Hedera helix Almindelig vedbend ja Yderligere 2 

Arecaceae Phoenix reclinata [daddelpalme] nej nej 1

Asparagaceae Asparagus acutifolius [asparges] nej nej 1

Asteraceae Ambrosia artemisiifolia Bynke-ambrosie ja Yderligere 1 

Ambrosia trifida Trefliget ambrosie

Artemisia vulgaris Almindelig gråbynke ja Mange andre 

Artemisia arborescens nej ja

Baccharis halimifolia Ørkenkorsrod ja 

Bidens pilosa Sydamerikansk brøndsel ja Mange andre 

Callistephus chinensis Sommerasters ja 

Conyza canadensis Canadisk bakkestjerne ja Yderligere 2

Erigeron bonariensis [bakkestjerne] nej nej Mange

Helianthus annuus Almindelig solsikke ja Mange andre 

Helichrysum italicum [evighedsblomst] ja Yderligere 1 

Lactuca serriola Tornet salat ja Mange andre 

Ratibida columifera Mexikanerhat nej ja Yderligere 1 

Senecio vulgaris Almindelig brandbæger ja Mange andre 

Silybum marianum Marietidsel ja 

Solidago virgaurea Almindelig gyldenris ja Yderligere 9

Sonchus asper Ru svinemælk ja Yderligere 7

Sonchus oleraceus Almindelig svinemælk ja 

Xanthium spinosum Tornet brodfrø ja Yderligere 3 

Xanthium strumarium Skræppe-brodfrø ja 

Berberidaceae Nandina domestica Himmelsk bambus nej ja

Betulaceae Alnus rhombifolia [el] nej nej 10

Bignoniaceae Chitalpa tashkentensis  nej ja

 Jacaranda mimosifolia Palisandertræ nej ja

Boraginaceae Amsinckia douglasiana [gulurt] ja Yderligere 9 

Heliotropium europaeum Lugtløs heliotrop ja Yderligere 1 

Brassicaceae Brassica nigra Sort sennep ja Mange andre 

Capsella bursa -pastoris Hyrdetaske ja 

Coronopus didymus Liden ravnefod ja Yderligere 1 

Erysimum [hjørneklap] ja Mange

Sisymbrium irio Glat vejsennep ja Mange andre 

Cannaceae Canna sp. [Kanna] nej ja, Canna indica 

Caprifoliaceae Lonicera japonica Japansk kaprifolie nej ja Mange andre 

Caryophyllaceae Stellaria media Almindelig fuglegræs ja Mange andre 

Caprifoliaceae Symphoricarpos albus Snebær ja 

Celastraceae Celastrus orbiculata Træmorder ja 

Cistaceae Cistus creticus Stenrose ja 

Commelinaceae Commelina benghalensis nej nej 1

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Agersnerle ja Yderligere 5  

 Ipomoea purpurea Rød tragtsnerle ja Yderligere 4 

Cornaceae Cornus florida Blomsterkornel jnej ja Yderligere 5 

Cyperaceae Carex sp. Star ja Mange 

 Cyperus eragrostis Bleg fladaks ja Yderligere 4 

 Cyperus esculentus Jordmandel nej ja  

Cypressaceae Juniperus ashei [ene] nej nej 7

Elaegnaceae Elaeagnus angustifolia Smalbladet sølvblad ja Yderligere 2

Ericaceae Vaccinium corymbosum Amerikansk blåbær ja Yderligere 9

Euphorbiaceae Euphorbia hirta [vortemælk] nej nej Mange



Plantefamilie Latinsk artsnavn Dansk artsnavn Dansk art 
2) Dansk haveplante Danske slægtninge (arter, underarter, hybrider) 

3)

Fabaceae Acacia longifolia Guldakacie jnej ja

Albizia julibrissin Silkerosentræ nej ja

Anthyllis hermanniae [rundbælg] nej nej Mange

Cassia tora [kassia] ja Yderligere 1 

Cercis siliquastrum Judastræ nej ja

Coronilla valentina [perlebælg] nej nej 2

Cytisus scoparius Almindelig gyvel ja Yderligere 5

Genista monspessulanus [visse] nej nej 6

Gleditsia triacanthos Almindelig tretorn nej ja

Lathyrus clymenum Middelhavs-fladbælg ja Mange andre

Lupinus villosus [lupin] nej nej 9

 Medicago polymorpha Krog-sneglebælg ja Mange andre

Medicago sativa Lucerne js

Melilotus alba Hvid stenkløver js Yderligere 8 

Melilotus indica Indisk stenkløver js

Melilotus officinalis Mark-stenkløver js

Spartium junceum  nej ja

Trifolium hybridum Alsike-kløver ja Mange andre

Trifolium incarnatum Blod-kløver ja 

Trifolium pratense Rødkløver ja 

Trifolium repens Hvidkløver ja 

Vicia monantha Middelhavs-vikke ja Mange andre

Vicia sativa Smalbladet vikke/foder-

vikke

ja 

Ulex europaeus Tornblad ja 

Fagaceae Fagus crenata [bøg] nej nej 2

 Quercus palustris SumpEg ja Yderligere 4

 Quercus robur Stilkeg ja 

 Quercus rubra Rød-eg ja 

Geraniaceae Erodium botrys Storblomstret hejrenæb ja Yderligere 6

 Erodium cicutarium Almindelig hejrenæb ja 

 Erodium moschatum Moskus-hejrenæb ja 

 Geranium dissectum Kløftet storkenæb ja Mange andre

 Pelargonium hortorum Pelargonie nej ja  

Ginkgoaceae Ginkgo biloba Tempeltræ nej ja

Hydrangeacaea Hydrangea paniculata Have-hortensie ja Yderligere 1 

Juglandaceae Juglans sp. Valnød ja 3

Lamiaceae Lavandula angustifolia Lavendel ja 

 Lavandula × intermedia ja 

Marrubium vulgare Kransburre ja 

Melissa officinalis Citronmelisse ja 

Mentha sp. Mynte ja Mange 

Origanum majorana Have-merian ja Yderligere 2

Rosmarinus officinalis Rosmarin nej ja

 Salvia apiana Salvie nej ja Mange andre

Teucrium capitatum [kortlæbe] nej nej 5

Lauraceae Laurus nobilis Ægte laurbær nej ja

 Persea americana Avocado ja 

 Lagerstroemia indica  nej ja

Magnoliaceae Liriodendron tulipifera Tulipantræ ja 

 Magnolia grandifolia Storblomstret magnolie nej ja

Malvaceae Hibiscus syriacus Syrisk rose nej ja Yderligere 1

 Malva parviflora Småblomstret katost ja Mange andre

Moraceae Ficus carica Figen ja 

 Morus alba Hvid morbær ja 

 Morus nigra Sort morbær ja 

 Morus rubra Rød morbær nej ja

Myrtaceae Eucalyptus globulus Febertræ nej ja

 Myrtus communis Almindelig myrte nej ja

Oleaceae Chionanthus sp. [Sneflokketræ] nej ja, Chionanthus virginicus

 Fraxinus americana Amerikansk ask nej ja Yderligere 3

 Ligustrum lucidum Træliguster nej ja Yderligere 3

 Olea europea Oliven nej ja

 Syringa vulgaris Almindelig syren ja Yderligere 1

Onagraceae Epilobium paniculatum [dueurt] nej nej Mange

 Fuchsia magellanica Havefuchsia nej ja

 Godetia grandiflora Atlaskblomst nej ja

 Ludwigia grandiflora Ludwigia ja Yderligere 1

 Oenothera hookeri [natlys] nej nej Mange

Pinaceae Pinus taeda [fyr] nej nej Mange

Plantaginaceae Hebe nej ja, flere arter

 Plantago lanceolata Lancet-vejbred ja Mange andre

Platanaceae Platanus occidentalis Platan nej ja
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Poaceae Agrostis gigantea Stortoppet hvene ja Mange andre

 Avena fatua Flyve-havre ja Mange andre

 Brachiaria decumberis  nej nej 1

 Bromus sp. Hejre ja Mange

 Cenchrus echinatus Svinehale ja Yderligere 1 

 Cynodon dactylon Hundetandsgræs ja 

 Digitaria sanguinalis [fingeraks] ja Yderligere 4

 Echinochloa crusgalli Almidelig hanespore ja Yderligere 4 

 Eragrostis diffusa [kærlighedsgræs] nej nej 10

 Eriochloa contracta  nej nej 1

 Festuca megalura [svingel] nej nej Mange

 Hordeum murinum Gold byg ja Mange andre

 Hordeum vulgare Almindelig byg ja 

 Lolium perenne Almindelig rajgræs ja Mange andre

 Lolium mulliflorum Oitaliensk rajgræs ja 

 Lolium temulentum Giftig rajgræs ja 

 Panicum maximum [hirse] nej nej 7

 Paspalum dilatatum  nej nej 1

 Pennisetum clandestimum  nej nej 1

 Phalaris minor Liden glansfrø ja Yderligere 8

 Phalaris paradoxa Stak-glansfrø ja 

 Phleum pratense Eng-rottehale ja Yderligere 8

 Poa annua Enårig rapgræs ja Mange andre

 Setaria lutescens [skærmaks] nej nej Mange

 Sorghum halepense Vild durra ja Yderlligere 1 

Polygalaceae Fagopyrum esculentum Almindelig boghvede ja Yderlligere 1 

 Polygala myrtifolia [mælkeurt] nej nej 6

Polygonaceae Persicaria maculosa Fersken-pileurt ja Mange andre

 Polygonum convolvulis [pileurt] nej nej Mange 

 Rheum rhaponticum Vild rabarber ja Yderlligere 1 

 Rumex crispus Kruset skræppe ja Mange andre

Portulaceae Montia linearis Småbladet vårportulak ja Yderligere 5

 Portulaca oleraceae Portulak ja Yderlligere 3

Proteaceae Grevillea juniperina nej ja Yderligere 1

Ranunculaceae Ranunculus repens Lav ranunkel ja Mange andre

Resedaceae Reseda odorata Have-reseda ja Yderligere 4 

Rhamnaceae Rhamnus californica  nej nej 1

Rosaceae Cotoneaster rotundifolia [dværgmispel] nej nej Mange

 Fragaria vesca Skov-jordbær ja Mange andre

 Photinia arbutifolia  nej nej 1

Prunus armeniaca Abrikos nej ja Mange andre

 Prunus avium Fuglekirsebær ja  

 Prunus cerasifera Mirabel ja 

 Prunus cerasus Fuglekirsebær ja 

 Prunus domestica Blomme ja 

 Prunus mahaleb Weichsel ja 

 Prunus persica Fersken ja 

 Prunus serotina Glansbladet hæg ja 

 Pyrus pyrifolia [pære] nej nej 3

 Rosa canina Hunde-rose ja Mange andre

 Rubus sp. [brombær, hindbær, mv.] ja Mange

Rubiaceae Coffea arabica Kaffebusk nej ja

 Coffea canephora Kaffetræ nej ja

 Coprosma baueri  nej ja

Rutaceae Citrus limon Citron ja Yderligere 1 

 Citrus sinensis Appelsin ja 

Salicaceae Populus fremontii [poppel] nej nek Mange

 Salix sp. Pil ja Mange

Sapindaceae Acer griseum Papirbark-løn nej ja Mange andre

 Acer negundo Aksebladet løn ja 

 Acer platanoides Spids-løn ja 

 Acer rubrum  ja 

 Acer saccharum Sukkerløn nej ja

 Aesculus californica  nej nej 1

 Koelreuteria bipinnata  nej nej 1

Scrophulariaceae Veronica sp. [ærenpris] ja Mange

Simmondsiadaceae Simmondsia chinensis Jojoba nej ja

Solanaceae Datura meteloides [pigæble] nej nej 5

 Nicotiana tabacum Virginsk tobak ja Yderligere 6

 Solanum americanum Storfrygtet natskygge ja Mange andre

 Solanum elaeagnifolium  ja 

 Solanum lycopersicum Tomat ja 

 Solanum melongea Aubergine ja 
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Ulmaceae Celtis occidentalis Amerikansk nældetræ nej ja

 Ulmus sp. Elm ja 8

Urticaceae Urtica dioica Stor nælde ja Yderligere 7

 Urtica urens Liden nælde ja 

Verbenaceae Duranta repens  nej ja

 Lantana camara Almindelig ildkrone nej ja

 Verbena litoralis [jernurt] nej nej 8

Vitaceae Parthenocissus tricuspidata Rådhusvin ja Yderligere 1 

 Parthenocissus quinquefolia Klatre-vildvin ja 

 Vitis vinifera Vin nej ja

Xanthorrhoeaceae Hemerocallis sp. Daglilje ja 4

1a)
 EFSA PHL Panel 2015. Scientific opinion on the risks to plant health posed by Xylella fastidiosa in the EU territory, with the identification and evaluation of risk reduction options.

EFSA Journal 2015, 13(1): 3989, 262 pp, doi 10.2903/j.efsa.2015.3989

1b)
 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 af 18. maj 2015 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (meddelt under nummer C(2015) 3415)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/789/2016-05-14

2) 
arten er dansk ifølge allearter.dk

3) 
arter, underarter og hybrider er optalt under ét i allearter.dk ("mange" angiver over 10)

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/789/2016-05-14
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