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Forord
Vidensyntesen gennemgår den forskningsmæssige viden med hensyn produktion af medicinsk
cannabis i lukkede produktionssystemer (inklusive væksthuse) både med hensyn til genetik,
dyrkningsforhold, klimastyring og problemer med skadevoldere for at skabe et overblik over status
for produktionen i Danmark. Udfordringen er, at den videnskabelige litteratur er begrænset i omfang
og kvalitet og oftest har begrænset information om det plantemateriale, der er anvendt i de aktuelle
forsøg som gør at generalisering er en udfordring. Den genetiske baggrund for de dyrkede sorter kan
have meget stor betydning for dyrkningskrav, og selvom der er angivet sortsnavne i nogle artikler,
kan de ikke nødvendigvis relateres på tværs. Litteraturen giver ikke mulighed for en specifik analyse
fra et dansk synspunkt da der ikke er publikationer fra Danmark og der er ikke samlet information
om det danske produktionssystem, men AU har forsøgt at sammenfatte de vigtigste forhold relevant
for danske forhold.
I myndighedernes GACP/GMP-krav skal der være dokumentation for plantens genetik for godkendte medicinske produkter, hvilket i praksis betyder, at sortsnavne der bruges til produkter på markedet er offentligt tilgængelig information. Ellers fremgår de af den, der er omkring lægemidlet (indlægssedler osv.)
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling, sendt den 28. august 2020, til DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer, ønsket en klarlægning af dyrkningsaspekter ved produktion af medicinsk cannabis i lukkede væksthuse, hvilke plantesygdomme, der angriber Cannabis Sativa, deres smitteveje
og toxicitet herunder om plantesygdomme kan udgøre en sundhedsrisiko for brugerere af slutproduktet. Desuden dyrkningsfaktorers indflydelse på kvalitet og ensartethed af medicinsk cannabis ift.
mulighederne for at leve op til forsøgsordningens krav om ensartethed under økologisk dyrkning.
AU har med vidensyntesen forsøgt at skabe et overblik over status for produktionsforhold for
indendørs cannabisproduktion (dvs. både væksthus og mere lukkede produktionssystemer) og
potentielle skadevoldere og den potentielle toksinproduktion. Formålet med vidensyntesen er at
skabe et overblik og dermed udpege de områder, hvor der er brug for både en basal og mere
anvendt forskningsindsats til at udvikle den danske cannabisproduktion, så den bliver både
bæredygtig og konkurrencedygtig og dermed udnytter de produktionssystemer og ekspertise, der
findes i Danmark, hvis forsøgsordningen forlænges.
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Baggrund

Cannabis er ikke et nyt produkt på markedet, men med en gradvis overgang fra ulovlig pro-duktion
til avanceret og optimeret produktion er informationsmængden på internettet meget stor men
udokumenteret og med modstridende indhold. Yderligere er antallet af sorter meget sort, men
navngivningen er ikke systematisk, og der er ikke nogen pålidelige oversigter over sorternes
genetiske relationer. I litteraturen anvendes genotyper ofte uden navn. Da udviklingen af
produktionsystemer i begyndelsen er sket delvis i det skjulte og efter legliseringen i hård konkurrence,
er mange generelle informationer hemmeligholdt af konkurrencemæssige årsager eller er baseret
på empiri i de specifikke produktionssystemer og det genetiske udvalg der anvendes.
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Cannabis sativa er en af de arter, hvor de genetiske relationer er forholdsvist tilgængelige at kortlægge. Der findes seks whole-genome assemblies og offentligt tilgængelige genotyping by sequencing (GBS) og whole genome shotgun (WGS) dataset for 200+ forskellige sorter (Vergara, 2016).
Derudover tilbyder biotech-firmaet phylos (https://phylos.bio/) forskellige genotyping-services indenfor cannabis, og de deler en del af disse data. Dels publicerer de sekventeringsdata i NCBI databasen for alle de kunder, der tillader det (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/biosample/?term=phylos%20bioscience). Derudover ligger data også tilgængelige på phylos’ egen hjemmeside, med nogen simple bioinformatiske analyser for hver sort, bl.a. sorternes indbyrdes fylogenetiske relationer.

Cannabis-slægten er en økonomisk vigtig kilde til holdbare fibre, næringsrige frø og psykoaktive
stoffer, men få økonomiske planter er så dårligt forstået genetisk, måske fordi mange har arbejdet
med forædling uden reelt at dokumentere den genetiske baggrund. Årsagen er primært den meget
rodede forædling, der har været af cannabissorter med højt indhold af psykoaktive cannabinoider,
som primært er foregået på det illegale marked. Der findes en del grå litteratur vedrørende cannabisforædling (f.eks. er der samlet omfattende ”slægtsforskning” på hjemmesiden https://en.seedfinder.eu/), og man skal ikke grave ret dybt i den for at finde, at forædlingen af de cannabissorter, der
danner udgangspunkt for den medicinske produktion, ikke ligefrem har fulgt de samme principper
og den samme disciplin, som man finder i hverken landbrugs- eller havebrugsforædling. Udviklingen
af nye sorter har mere karakter af krydsninger end egentlig forædling, og klassiske forædlingsprincipper som at avle til stabile linjer og øget homozygoti synes at være en sjældenhed. En krydsning
mellem to forholdsvist heterozygote linjer kan tilsyneladende få sit eget sortsnavn i F1, så der må
forventes en ret betydelig genetisk variation inden for et sortsnavn for cannabis. Dette er også afspejlet i de bioinformatiske genotype analyser, som f.eks. phylos har gjort offentligt tilgængelige,
hvor en del sorter, som anvendes i den medicinske industri viser en ret høj genetisk variation (eks.
https://phylos.bio/sims/variety/PGT-206042/medizin/mango-kush). Derfor kan man i princippet
betragte hvert frø som en specifik genotype, der kan få et sortsnavn, hvilket er i stor kontrast til den
normale forædling og sortsgodkendelsesprocedurer, der sikrer unikke sortsnavne og sortsstabilitet.

Cannabis sativa-genpoolen inkluderer fiber /frøracer fra Europa, Lilleasien og Centralasien og Østeuropa. Indica-genpoolen inkluderer fiber /frølandracer fra det østlige Asien. De smalbladede medicinske typer stammer fra det sydlige Asien, Afrika og Latinamerika, mens de bred-bladede medicinske typer stammer fra Afghanistan og Pakistan og vildtlevende populationer fra Indien og Nepal.
En tredje formodet genpool inkluderer populationer fra Centralasien. Ingen af de tidligere taksonomiske begreber, der blev testet, afgrænser sativa- og indica-genpuljerne tilstrækkeligt, så et artskoncept er foreslået, der rummer tre arter, C. sativa, C. indica og C. ruderalis og syv formodede taxa
(Hillig, 2005) og en mere systematisk gennemgang findes i Farag and Kayser (2017).
Klimastyringen under dyrkningen kan anvendes til at optimere både planternes blomstring, vækst
og indholdsstoffer. Ud over de primære metabolitter, som kulhydrater og aminosyrer, har planter en
lang række sekundære metabolitter, der fungerer som beskyttelsesstoffer mod stress som fælge af
f.eks. lys eller temperaturforhold. I de moderne medicinske cannabissorter findes fenolforbindelser
som fenoliske syrer og flavonoider, som findes primært i bladoverfladen, mens cannabinoler kun
findes i kirtelhår (trichomer) på blade og blomster. Mindst 70 canna-binoider er blevet isoleret fra
Cannabis sativa, hvoraf de mest kendte er Δ9-tetra-hydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). I
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praksis har fokus være på THC og CBD i Danmark i medicinsk sammenhæng, mens THC har haft
hovedfokus i USA og Canada pga. dens “rekreative” betydning.

2

Dyrkning i lukkede rum

2.1 Genetik og forædling
To udgangsmaterialer er tilgængelige for cannabis: frø og kloner. Brug af kloner garanterer genetisk
ensartethed, og dermed i princippet bedre kvalitet og dyrkningssikkerhed og effektivitet i en produktion. Langt de fleste danske produktionssystemer er baseret på kloner, der er udviklet på basis af
canadisk plantemateriale. Kloner kan fremstilles af vævskultur ved mikroformering eller stiklinger fra
en moderplante. Vævskultur giver mulighed for en effektiv op-formering, men er omkostningstungt,
og processen kan påvirke planternes vækst. Der findes lovende protokoller med 95 % overlevelse
efter flytning til vækstrum (Lata et al., 2010, Lata et al., 2016). Den for havebruget traditionelle stiklingeformering kræver et moderplantekvarter, og der er normalt en vis variation i stiklingernes vækst
afhængigt af moderplantealder og planternes dyrkningsforhold, så begge er behæftet med udgifter
og kræver en systematisk sortering og håndtering. En ikke peer reviewet PhD afhandling af Potter
(2014) viste, at planter fra frø og stiklinger dog stort set giver samme biomasse, men det gennemsnitlige THC-indhold af de pågældende kloner er højere end i frømateriale, så selvom andre cannabinoider i blomster og blade ikke viste forskel mellem planter af frø og planter dyrket fra stiklinger,
var variationen i cannabinoid-indholdet som forventet betydeligt større i frøplanter.
Udfordringen med ensartetheden i frømaterialet afhænger dog også af frøkilden, og internettet
vrimler med et udvalg af “frøsorter” med meget stor variation i indholdsstof (men uden dokumentation). Efter legaliseringen i Canada var det et meget lille udvalg af frø, der blev godkendt til salg til
producenter af Health Canada. Ved en systematisk forædling forsøger man gradvist at øge ensartetheden ved få mere homozygote frø. I princippet kan man anvende F1 hybrider, dvs. to linjer, der
krydses, så man opnår en hybrideffekt, men det forudsættet at man hele tiden producerer nye frø. I
princippet kan man ved gentagne krydsninger skabe mere ensartet materiale, der så kan være udgangspunkt for stiklingeformering. Fordelen ved klonselektion er, at man systematisk kan opnå ensartet materiale, men udvalget af kloner bør ske ved de klimaforhold, som man forventer at dyrke
planterne ved senere. Ved en screening under forskellige klimaforhold kan man muligvis selektere
kloner, der har bedre vandhusholdning eller er mindre følsomme for sygdomme. Dansk forskning har
for eksempel vist, at man kan udvælge genotyper af roser med bedre styring af deres spalteåbninger
ved høj fugtighed (Fanourakis et al., 2016; Giday et al., 2014), så man reducerer problemer med
visse svampesygdomme.
Genetikken for selve syntesevejene for THC og CBD er velbeskrevet. Genetiske markører associeret
med forskellige cannabinoider fænotyper er identificeret (Marks et al., 2009). Det ser ud til, at der er
flere loci, der spiller en rolle, og den genetiske baggrund (fylogenetik) afspejler en stor variation i
genetikken, der påvirker indholdet af aktivstoffer. Enzymerne THCA - og CBDA syntase konkurrerer
om den samme precursor, CBGA (Cannabigerolic acid). Der er tidligere blevet foreslået en model,
hvor generne for THCA- og CBDA syntase fungerer co-dominant fra samme locus (de Meijer, 2003).
Siden har studier peget på, at forædlingen af medicinske-type cannabissorter har medført duplika-
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tionsmutationer for THCA- og CBGA-syntase generne (Weiblen 2015), ligesom de 6 offentligt tilgængelige whole genome assemblies viser markante sortsforskelle i kopinummeret for TCHA/ gener (f.eks. 1 kopi/locus i ’Chemdog91’ og 12 kopier/loci i ’Pineapple Banana Bubba Kush’) (data fra
åbne genbanker (Grassa, 2018)). Derudover har Onofri et al (2015). vist, at der findes sekvensvariationer med potentiel funktionel betydning i THCA/CBDA synthase generne mellem forskellige sorter
af cannabis. Sortsvariationer i ratioen mellem THC og CBD er derfor sandsynligvis et resultat af genduplikationer og sekvensheterogenititet i THCA/CBDA syntase generne.
Derudover kan der være en række andre loci, der virker som regulatorer i cannabinoidsyntese og i
den fysiologiske udvikling af f.eks. trichromer, som spiller ind på koncentrationen af TCH og CBD i
blomsten/slutproduktet. Disse sammenhænge er tilsyneladende ubeskrevet for cannabis, udover at
der som nævnt her i teksten er studier, som peger på flere forskellige loci/QTL’er, som har en betydning for ratio og niveau af TCH og CBD i blomsten. Marihuana skelnes fra hamp ved en ikke-funktionel CBD-syntase, der ser ud til at være blevet selekteret aktivt (over tid) for at øge THC indholdet.
En anden genetisk markør, som ikke er knyttet til ovenstående cannabinoid, kan have spillet en rolle
for at øge de nuværende sorters indhold af aktivstoffer. Det understreger behovet for at klarlægge
den genetiske baggrund i medicinsk cannabis (Weiblen et al., 2015) jf. Hillig, (2005) for at kunne
sikre den bedst mulige forædlingsindsats.
På længere sigt er moderplanter til stiklingebaseret produktion den mest realistiske løsning for dansk
cannabisproduktion. Derfor vil de fleste danske producenter uden tvivl på sigt vælge en klonformering primært med stiklingeformering eller vævskultur, fordi man sikrer en ensartet produktion også
med hensyn til indholdsstoffer. Derudover er der ret strenge krav til dokumentation af plantens genetik (slægtsskab) under GACP-retningslinjerne, som producenterne skal overholde, hvilket i praksis
betyder, at producenterne skal sekventere deres plantemateriale. Det er overkommeligt, når man
bruger stiklingeformering, men hvis man bruger frøformering til produktion, vil der kunne blive stillet
krav om, at hver enkelt produktionsplante sekventeres. Med et antal forskellige genotyper vil hver
producent kunne tilpasse sin produktion til markedet. Sorter vil kunne nyhedsbeskyttes, hvis man har
unikke karaktertræk, men på længere sigt vil der være behov for at beskytte lovende genotyper
med markører eller unikke karakterer.
Som i andre plantearter skal man anvende top- eller sideskud med mindst tre fuldt udviklede blade,
evt. behandlet med rodhormon (Caplan et al., 2018). Så overfladisk set adskiller cannabis sig ikke
meget fra andre dyrkede plantearter, hvor der også kan være store forskelle på kvaliteten af planter
i forhold til stiklingens placering eller stiklingstørrelse. Formering med stiklinger med enten fjernelse
af bladspidsen fra basale eller apikale skud viste, at fjernede man bladspidsen eller et blad, så faldt
rodningsevnen med 15-30 %, mens stiklingens position ikke havde betydning (Caplan et al., 2018).
For at opnå maksimal succes med formeringen skal stiklinger fra både apikale eller basale positioner
have mindst tre fuldt udviklede uklippede blade, og IBA-traditionelle rodhormoner fungerer bedre
end rodningsprodukt baseret på pil. Det sidste er ikke aktuelt i Danmark, da de fleste hormonstoffer
ikke er tilladt. Dog kan man forestille sig, at andre såkaldte biostimulanter baseret på andre naturlige
råmaterialer kunne have en positiv effekt på rodning af stiklingerne men dette forudsætter myndighedernes godkendelse.
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Blomsterstanden (og dens støtteblade) er den vigtigste kilde til indholdsstoffer i den danske produktion. Hundredvis af specialiserede metabolitter med potentiel bioaktivitet produceres og akkumuleres i plantens trichomer, der hovedsageligt findes på hunblomsterstande. Det er derfor af høj videnskabelig og praktisk betydning at forstå de morfofysiologiske og genetiske mekanismer, der styrer
udvikling af blomster og blomsterstand. Imidlertid er dybdegående undersøgelser af blomsterudvikling i cannabis begrænset (Spitzer-Rimon et al., 2019).
Der mangler i høj grad standarder og basale analyser for sammenligning af genotyper og deres
metabolitsammensætning. I en undersøgelse dyrkede man 11 cannabisvarianter under de samme
miljøforhold, og man analyserede 36 cannabismonoterpenoider, sesquiterpenoider og cannabinoider for at kunne adskille cannabissorter og gennemføre kvalitetskontrol (Fischedick et al., 2010).
Som det beskrives senere varierer sorter og indholdsstoffer meget kraftigt med dyrkningsforholdene,
så protokoller for analyser skal inkludere information om produktionsmetoderne.

2.2 Plantenæring og dyrkningsmedier
Essentielle plantenæringsstoffer er nødvendige oftest i afgrødespecifikke koncentrationer for at
opnå optimal vækst eller udbytte. Bladanalyser er standardmetoden til vurdeing af næringsstofbehov i havebruget, selvom det for nogle næringsstoffer ikke nødvendigvis er retvisende. Hverken
symptomer på næringsstofmangel eller relevante plantevævskoncentrationer er blevet fastlagt for
cannabis (Cockson et al., 2019). Cockson et al. der også undersøgte mangelsymptomer og toksicitet,
men understregede at den pågældende sort var relativt robust for udsving i nærings-forsyningen.
Der er ingen klare konklusioner i litteraturen om anbefalede gødningsnormer eller for ledetal (EC)
eller pH (Wogiatzi et al., 2019). Det anbefales, at pH i vandingsvand skal være 6,5 - 7,2 for jord og
5,8 - 6,0 for vandkultur. Væksten og de fysiologiske reaktioner på NaCl i vandkultur blev negativt
påvirket ved 40 mM men selv over 5 mM kan saltkoncentrationen nedsætte udbytte og indholdsstofmængde (Yep et al., 2020), så vandkvalitet er vigtig.
Der findes en række undersøgelser for eksempel af N tilførsel til industrihamp, og både plantehøjde
og antal blomsterstande steg med stigende N op til 240 kg/ha, men det kan næppe oversættes
direkte vil en væksthusproduktion (Papastylianou et al., 2018). Plantevækst og høstudbytte var positivt korreleret med øget P tilførsel, men der var ikke forskel på N eller K effekter (Coffman and
Gentner, 1977). THC- og CBD-koncentrationer var ikke påvirket af fosfor, men det samlede THCudbytte steg med stigende P på grund af øget biomasse. I en undersøgelse, hvor der blev anvendt
tre niveauer af N-gødning havde N en positiv effekt på plantehøjden og en negativ effekt på THCindholdet (% tørvægt) i blade specielt ældre blade (Bócsa et al., 1997).
Saloner et al. undersøgte K-tilførsel til to sorter af cannabis i forhold til morfologisk udvikling, fotosyntese og gasudveksling, vandforhold, vandudnyttelses- og K-udnyttelseseffektivitet i to genotyper af
medicinsk cannabis under en lang fotoperiode (Saloner et al., 2019). Planterne fik fem niveauer af
K (15, 60, 100, 175 og 240 ppm K) og udviste sortforskelle. For eksempel var 240 ppm K skadelig for
væksten i Royal Medic, mens den i Desert Queen stimulerede snarere end begrænsede udvikling af
skud og rod. Forskellene mellem genotyperne som reaktion på K-ernæring var ledsaget af en vis
variation i optagelse, transport og ophobning af andre næringsstoffer. Reaktionen i fotosyntesen og
vandudnyttelses effektivitet i forhold til K-forsyning varierede også mellem genotyper (Saloner et al.,
2019).
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Et af de få forsøg der er lavet med økologisk dyrkning undersøgte effekten af organisk gødning i
både den vegetative fase og i blomstringsfasen i cannabis dyrket i kokos-baserede medier (Caplan
et al., 2017). Undersøgelsen anvendte flydende gødning med et N-P-K-forhold på 4:1,3:1,7 med 117,
234, 351, 468 og 585 mg kvælstof pr. liter vandingsvand under vegetativ vækst, men det optimale
udbytte både med hensyn til biomasse og THC-indhold var skønnet til at være omkring 389 mg N/l
i den vegetative fase og 418 mg N/l i blomstringsfasen.
Forsøg med at forbedre de kommercielle gødningsbehandlinger md huminsyrer, P og NPK påvirkede cannabinoid-indholdet i planterne forskelligt. Mens tilført P ikke påvirkede THC-, CBD-, CBNog CBG-koncentrationer i blomsterne fra toppen af planterne, faldt THC-koncentrationen i de lavere
blomster med 16 % (Bernstein et al., 2019a). Studiet viser også en signifikant effekt af +NPK-behandlingen på blomstermassen. Den er værd at nævne, da blomstermassen i sig selv mere eller mindre
er slutproduktet for dyrkningen af medicinsk cannabis.
Huminsyre viste sig at reducere variationen af alle de undersøgte cannabinoider, og THC og CBD
blev reduceret henholdsvis 37 og 39 % (Bernstein et al., 2019a). Resultaterne bekræfter næringsstoffernes potentiale til at regulere koncentrationer af individuelle cannabinoider i medicinsk cannabis,
hvilken kan have betydning for kontrol og standardisering af cannabis. Den ”grå” litteratur rummer
mange vejledninger inklusiv pludselig reduktion af næringstilførsel, men der er ikke nogen dokumenterede resultater.

Sammenfattende er der ikke sammenlignelige undersøgelser med flere sorter, men der er belæg for
at både N, P og K kan påvirke indholdsstoffer og deres sammensætning. Vandingssystemer med
dryp og recirkulering, som gartnerier allerede har erfaring med, tillader en præcis regulering af næringstilførsel også dynamisk i produktionsperioden. Der er et væsentligt forskningsbehov for systematiske studier af gødskning og næringssammensætning til cannabis i lukkede systemer og væksthussystemer i forskellige vækstfaser.

2.3 Lysstyring og lysbehov
Cannabisproducenter og forskere anser lang fotoperiode for at være "ikke-induktiv" eller "vegetativ",
men det er ikke sikkert, at cannabis er en helt klassisk kortdagsplante (Spitzer-Rimon et al., 2019);
dette kan hænge sammen med den ofte udokumenterede genetiske baggrund i forsøgsmaterialet.
Kort fotoperiode inducerer en intens forgrening, hvilket resulterer i udviklingen af en sammensat
blomsterstand. Effekten af kort fotoperiode i cannabis hævdes dog ikke at være blomsterinduktion,
men snarere en dramatisk ændring i skudspidsarkitektur, som fører til dannelse af en sammensat
blomsterstandsstruktur. Sorter af ruderalis-typen er ikke afhængige af fotoperioden ift. blomstring. De
såkaldte ”auto-flowering” sorter er typisk CBD-chemotyper med små mængder THC.

2.4 Lysintensitet
Lys, både kvalitet (spektrum) og kvantitet (intensitet), spiller en vigtig rolle i cannabisdyrkning i kontrollerede produktionssystemer. Traditionelt anvender man i moderne dansk væksthusproduktion
højtryksnatriumlamper (HPS), der er nærmest gult/orange, fordi det naturlige lys selv i de mørkeste
perioder bidrager med en bredere spektral sammensætning. I helt lukkede systemer er spektralsammensætningen for HPS-lamper alt for snæver til få en balance i plantevæksten, men de kan suppleres med metal halidlamper (der er mere hvid/blå). Begge typer højtrykslamper kræver meget energi
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og der vil kræve kølesystemer for at nedbringe temperaturen. De traditionelle lamper har lavere
startomkostninger end lysemitterende diode (LED) armaturer, men de har også en lavere effektivitet
(μmol pr. Joule) og dermed højere elektriske omkostninger, og de kan give større svingninger i fugtighed mellem nat og dag fordi bladtemperaturen påvirkes. Med kvalitetskrav om at kunne producere samme kvalitet mht. indholdsstoffer fra batch til batch året rundt skal der i væksthuse suppleres
med relativt højere lysmængder i vinterperioden i cannabisproduktion sammenlignet med andre
grene i gartnerisektoren. Mange cannabisgartnerier har derfor mulighed for at give op til omkring
500 µmol/m2/s, men energiforbruget med HPS er højt og der er mere strålevarme.
Energiforbruget i LED lamper er markant mindre og afgiver mindre strålevarme. Det kan gøre det
favorabelt i hvert fald at have dele af ens lys-installation som LED – eller som såkaldte hybridløsninger
med begge lampetyper, som også tillader en mere dynamisk lysstyring, som kan tilpasses til svingende energipriser specielt i væksthusproduktion og dermed udnytte den danske viden om energibesparelse.
Det er velkendt fra generel plantefysiologi og planteproduktion at der er en tæt sammenhæng mellem tilvækst (biomasse) og fotosyntese. Der er udført en række eksperimenter for at undersøge virkningerne af lysintensitet, CO2-koncentration og temperatur på blade på mange forskellige cannabissorter – både til fiber og medicinsk cannabis – fra forskellige klimazoner (Chandra et al., 2011).
Den optimale temperatur til fotosyntese svingede mellem 25 og 35°C. Sorter med højere maksimal
fotosyntese (Pmax) havde højere klorofylindhold sammenlignet med sorter med lavere værdier. Den
maksimale fotosyntese er dog kun et udtryk for et teoretisk optimum og kan ikke nødvendigvis opretholdes i en længere periode. Lysniveauet for maksimal fotosyntese kan typisk ligge på 800-1200
μmol/m2/s, men fotosyntesen stiger lineært op til omkring 300 μmol/m2/s og bøjer af, og stiger så
meget mindre til mætningen af fotosyntesen.
Der var også forskelle i vandudnyttelseseffektivitet (WUE) mellem medicin- og fibersorter. Forskellene blev dog mindre ved højere temperaturer, fordi planterne uanset sort lukker spalteåbningerne
(stomata), og det mindsker fotosyntesen og transpirationen. Generelt var der mere mørkerespiration
ved højere temperatur og især i sorten med højeste fotosyntese. Det indikerer en stærk sammenhæng mellem fotosyntese og respiration, så en for høj nattemperatur kan øge respirationstabet. Undersøgelserne på enkeltblade viste, at transpirationen (E) var positivt korreleret med lysniveau (PPFD)
og temperatur (2000 μmol/m2/s og 40°C), men stomata konduktans (gs) steg kun med PPFD op til
30°C. Den maksimale fotosyntese Pmax for denne sort blev observeret ved 30°C med en PPFD på
1500 μmol/m2/s (Chandra et al., 2008). I en anden undersøgelse også på bladniveau havde fire
sorter fra Mexico og Schweiz stigende fotosyntese med stigende lysintensitet fra 0, 400, 800, 1200,
1600 og 2000 μmol/m2/s (PPFD) ved 25° C ± 3°C (Chandra et al., 2015). Selvom tendensen med
stigende fotosyntese med stigende lysintensitet er ens for forskellige sorter, varierede størrelsen af
Pmax betydeligt mellem de fire undersøgte sorter, med højere maksimal fotosyntese i de tre schweiziske sorter sammenlignet med den mexicanske sort (Chandra et al., 2015). Man skal dog være
opmærksom på, der kun måles i meget kort tid på hvert lysniveau, så længere eksponering ved høj
lysintensitet vil hæmme fotosyntesen (fotoinhibering), så værdien af installationer med 800
μmol/m2/s (i hele lysperioden) vil give så høje daglige lyssummer at planterne kan få reduceret
fotosyntese (fotoinhibering) i de øverste og mest produktive blade. Der kan desuden være forskelle
i planters udnyttelse af vand og næringsstoffer.
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Studier af effekten af spektralsammensætning af dyrkningslys på cannabiskvalitet er af begrænset
kvalitet. Namdar et al. (2019) testede effekten af forskellige hybridløsninger af HPS, LED og lysstofrør.
De fandt effekter på bl.a. blomstermasse, cannabinoidindhold, CBGA/THCA-ratio og blomsterudvikling, men undersøgelsen skal tages med et forbehold, da der var forskellige lysintensiteter i lysbehandlingerne. I en nylig undersøgelse med interlighting (belysning mellem planterne) ved hjælp af
LED-lys forbedredes cannabisblomstens kvalitet og udbytte (Hawley et al., 2018). I denne undersøgelse blev planter dyrket uden interlighting og med to slags normalt (top installleret) lys: rød / blå og
rød-grøn-blå (RGB), placeret 15 cm til siden af plantestænglerne og hævet fra jordoverfladen i
blomstringsfasen. Både rødblå og RGB interlighting øgede udbyttet af blomstertørvægt sammenlignet med kontrollen på grund af den øgede mængde lys.
Bauerle et al., (2020) undersøgte udviklingen af bladenes fotosyntese over 42 dage fra fuldt udviklet
blad til nær visning. Fotosyntesens kapacitet faldt, når blade blev ældre uafhængigt af hvor de var
placeret på planten, lysintensiteten eller fotoperioden. Selvom bladene forblev grønne, faldt fotosyntesekapaciteten til 50 % og 25 % af maksimum 9 og 25 dage senere. Selv planter dyrket under
450 μmol/m2/s reagerede på samme måde, og hverken daglængde, lysniveau eller type påvirkede
det. Bladene blev mere lysmættede ved lavere lysniveauer, så som nævnt tidligere har alt for højt
lys i hvert fald ikke betydning for fotosyntesen. Dette er et større fald i fotosyntesen ved aldring end
man ser i tomater og agurker, så en kritisk vurdering af lysinstallationen er nødvendig. Der er en pågående diskussion om lysintensitet har større betydning end spektralsammensætning men resultaterne er ikke publicerede (Bruce Bugbee, personlig meddelelse). Der har tilsyneladende været en
tendens til at lampefirmaer har installeret betydeligt højere lysniveau end de dokumenterede resultater.
En kombination af flere spektralsammensætninger kan påvirke indholdsstoffer. THC menes at fungere som et UV-B beskyttelsesmiddel (Pate, 1983). Lydon et al., (1987) fandt en signifikant lineær
sammenhæng mellem THC-indhold (mg/g tørvægt) i blomstervæv og UVB-dosis, mens andre
egenskaber såsom fysiologi, bladmorfologi og indholdet af andre cannabinoider (CBD) var upåvirket. THC-indhold i blomstervæv steg fra 25 mg/g DW til 32 mg/g DW, når den daglige UVB-dosis
blev øget fra 0 kJ / m2 til 13,4 kJ/m2. Imidlertid gennemgår denne undersøgelse kun to kemotyper
(medicinsk cannabis og fibertyper) og tre niveauer af daglige effektive UVB-doser (0, 6,7 og 13,4 kJ
m − 2 UVB), men der er kun lavet ganske få behandlinger (doser og doseringsperioder). Et studie i
basilikum har vist, at UV-B stråling har positive effekter på udviklingen af trichromer (Ioannidis, 2002),
så man kan spekulere i om der muligvis er en generel effekt af, at UV-B forbedrer trichromudviklingen, og at effekten på THC i cannabis sker som følge af større/flere trichromer. Det vides ikke hvornår
UV skal bruges – ved blomsterinduktionen eller når blomsten udvikles.
Optimering og standardisering af knopkvalitet er betydeligt mere udfordrende end bare at øge udbyttet af cannabis. Dette er især svært, fordi det endnu ikke er klart, hvad “optimal” er rent medicinsk,
da det afhænger af både hvilken plantedel (blad eller blomsterstand) der anvendes, men i Danmark
er fokus på udbyttet i form af blomsterstande. Blomstens kvalitet i sig selv afhænger også af, om den
er på et topskud eller på et sideskud (Bernstein, 2019b). Imidlertid kan det jo ændre sig, når man
ekstraherer f.eks. olier til medicinsk brug, hvor man kan lave forskellige ”blends” og dermed en ensartet produktion til medicinske præparater. Dette forudsætter myndighedernes godkendelse, men
vil kunne forenkle udviklingen af produktionssystemerne og reducere omkostningerne og spild i produktionen.
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Når CO2, næringsstoffer, vand og temperatur ikke er begrænsende faktorer, er tørstofproduktionen
som tommelfingerregel proportional med den mængde lys, der opfanges af en afgrøde (Monteith,
1977). Med en fast afstand mellem planterne vil højere lysintensitet normalt øge udbyttet (biomasse),
men planterne som sådan kan også blive mættet med lys, så de øverste blade ikke kan udnytte det
ekstra lys, og desuden har det nederste lag allerede en lavere kapacitet. Den tætte lineære sammenhæng mellem lysniveauet ved blomstringens begyndelse og det efterfølgende endelige udbytte er tydeligt (Potter and Duncombe, 2012). Som mindre planter (dvs. med færre bladlag) kan
planterne udnytte mere lys da der er mindre intern skygge. En stigning på 78 μmol/m2/s til 274
μmol/m2/s betød en signifikant stigning i udbytte pr. m2, men man kan godt tænke sig at der kan
bruges en lysinstallation med højere intensitet på småplanterne. Lys på de nederste blade kan derfor
være af betydning for plantevæksten jf. det tidligere nævnte studie af interlighting (Hawley et al.,
2018).
En undersøgelse, der målte udbytte og THC-koncentrationer under PPFD på 400, 600 og 900
μmol/m2/s (af HPS) fandt ikke en stigning i koncentrationen med stigende lys. Det samlede THCudbytte (g/m2) steg imidlertid, fordi planter under højere lysniveau gav mere blomstermasse (g)
(Potter and Duncombe, 2012). I modsætning hertil gav stigende lysniveau ikke signifikant øget THCkoncentration eller udbytte i bladvæv, fordi en for høj lysintensitet ved høje temperaturer kan påvirke
fotosyntesen negativt. Den samme undersøgelse undersøgte også det gennemsnitlige udbytte af
blomsterstand pr. enhed strøm - resultaterne varierede fra 0,9 og1,2 til 1,6 g / W, hvor den højeste
udbytteeffektivitet blev fundet ved de laveste strømforbrug i området 600 W/m 2, 400 W/m2, 270
W/m2. Resultatet blev forklaret med en faldende tendens for planter til at omdanne lysenergi til biomasse med stigende lysmætning ved høje lysniveauer.
Dette kan bruges som en reference for producenter til at balancere økonomisk input / output i en ny
installation. En sammenligning af effekterne af lysintensitet, på det gennemsnitlige udbytte af cannabisblomster, ved forskelligt installeret strømforbrug (400 W/m2, 510 W/m2, 600 W/m2) i fire europæiske undersøgelser antydede, at det gennemsnitlige udbytte af tør cannabisblomst er ca. 1 g /W,
mens energiforbruget pr. gram udbytte i gennemsnit var ca. 1 kWh/g fra plantning til høst (Potter
and Duncombe, 2012). Der er også et nyere studie hvor (Backer, 2019) har samlet data fra canadiske
producenter og undersøgt udbytte/W ift. forskellige parametre som sort, vækstlys, plantedensitet,
gødning osv. Der er helt klart stadig flest datapunkter omkring 1 g./W +/-, men der ses enkelte datapunkter helt oppe omkring 2 g./W, hvilket indikerer, at der er et betydeligt potentiale for udbytteforbedringer gennem optimering af dyrkningsparametre og genetik. Spørgsmålet er hvad der reelt
er den begrænsende faktor i klimastyringen.
Det kan også bemærkes, at der ligger et usikkerhedsmoment/forskningspotentiale i at der for studier,
der er udført med HPS lamper, kan være en effekt fra lampens strålevarme på blomsterudviklingen
(især når man ser nogen studier anvende en afstand til planterne på 0,5 meter), som er uafhængig
af lysintensitet, mens industrien langsomt overgår til at anvende LED i højere grad.

En bedre forståelse af de morfofysiologiske egenskaber ved cannabisblomstring lægger grundlaget
for bioteknologiske og fysiologiske anvendelser til at ændre arkitektur og maksimere planteproduktivitet og ensartethed i medicinsk cannabis, men skal sandsynligvis tilpasses til de aktuelle sorter i
brug i Danmark.
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Der er et akut behov for mere grundlæggende undersøgelser af både spektralsammensætning og
lysintensiteten på plantevæksten også for at kunne vurdere om de effekter, der er rapporterede på
HPS-lamper kan overføres til LED. Imidlertid er sammenhængen mellem højere
fotosyntesehastighed og højere cannabinoid udbytter ikke blevet vist endeligt. For at undersøge
indflydelsen af lysintensitet og kvalitet på cannabinoider og terpenproduktion kræves yderligere
forskning under kontrollerede miljøer og på hele planter.

2.5 Produktionsstyring
For at undersøge effekten af blomstringsperiodens varighed på cannabinoidudbyttet, blev der taget
prøver af 25 THC-dominerende kloner fra 14 sorter i drivhuse ved den sjette, ottende og tiende uges
blomstring (Potter, 2009). Med en forlængelse på 33 % i blomstringstid fra den sjette til den ottende
uge steg det gennemsnitlige THC-udbytte (g/m2) med over 50 %. Med 25 % forlængelse i blomstringsperioden fra den ottende til den tiende uge steg det gennemsnitlige THC-udbytte med 30 %,
mens udbyttestigningerne for ca. halvdelen af klonerne var mindre end 25 %. Det gennemsnitlige
THC- og CBG-indhold i blomster og blade steg kontinuerligt i de 25 kloner mellem den sjette og
tiende uges blomstring, mens den gennemsnitlige andel af CBG faldt som en andel af den samlede
THC og CBG.
Dette antyder, at forholdet mellem de to cannabinoider påvirkes af høsttidspunktet. Endvidere påvirker genetikken THC: CBG-forholdet mere end høsttidspunktet, fordi THC: CBG-forholdet for den
undersøgte klon var stabilt ved alle høsttidspunkter, mens de gennemsnitlige THC: CBG-forhold
kombineret fra tre høstdatoer (seks, otte, ti uger) viste signifikante forskelle mellem klonerne. Effekten
af blomstringsperiode på THC / CBD-profiler blev undersøgt på fem klonlinjer fra fem frø af en sort.
THC- og CBD-indhold i blomster og blade steg kontinuerligt fra den fjerde uge til den ottende uge i
12-timers lysperiode, men stoppede med at stige efter den niende uge. For en af klonerne forblev
CBD / THC-forholdet konstant over hele perioden, mens forholdet svingede i andre klonlinjer. Potter
(2009) konkluderede, at kloner med et stabilt CBD / THC-forhold kan bruges som medicinske råmaterialer, og hvis sådanne kloner ikke er tilgængelige, kunne ønskelige konsistente cannabinoid blandinger kun opnås ved at blande høstede materialer med en enkelt dominerende cannabinoid. THCdominerende Sativex-planter dyrket i GM Pharmaceuticals drivhuse blev normalt høstet otte uger
efter skiftet til en 12-timers lysregime. Mens THC-indholdet i blomstervæv var relativt stabilt (13 % 17 %) mellem den fjerde uge og den niende uge med den højeste værdi opnået omkring seks uger
i kortdagsperioden, stiger blomsterudbyttet pr. plante støt indtil afslutningen af dyrkningen, så udbyttet er 400 g/m2 blomstermateriale kombineret med 200 g/m2 bladmateriale.
En anden undersøgelse konkluderede, at det maksimale samlede THC-indhold (THC + THCA) i
blomster, blev opnået mellem den sjette og syvende uge efter skift til kortdagsbehandlingen (12
timer) i en indendørs dyrkningsboks, og det samlede THC-indhold begyndte at falde ved starten af
aldring i alle tre kemotype I-sorter. Aizpurua-Olaizola (2016) observerede, at planter fra kemotyper
II og III havde brug for længere tid til at nå maksimal produktion af THC, CBD og monoterpener end
planter fra kemotype I. Kloner fra alle kemotyper blev holdt i 42 dage i formering efterfulgt af 60
dage i vegetative stadier under 18 timers lys og 77 dage i blomstringsfasen under 12 timers lys (Aizpurua-Olaizola, 2016). THC i blomster af kemotype I-planter toppede i den niende uge i kort dags
længde (dag 165) for indendørs vækst, mens topindhold af THC og CBD i kemotype II (THC og CBD
med identisk forhold) og kemotype III (CBD-dominerende) fortsatte med at stige indtil afslutningen
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af undersøgelsen (ellevte uge eller dag 179). Den samlede mængde af otte monoterpener i blomster nåede sit højdepunkt i den niende uge af blomstringsfasen for kemotype I, mens niveauerne
fortsatte med at stige indtil slutningen af undersøgelsen for kemotype II og III. Mængden af sesquiterpener var stabil under blomstringsfasen (Aizpurua-Olaizola 2016). Forskellige maksima kan afhænge af sorter, dyrkningsmetode og vækstmiljø (belysning, temperatur, fugtighed, vækstmedium,
næringsstoffer osv.).
Flere artikler rapporterede et øget THC-indhold ved tørre klimaforhold (reduceret vanding), hvilket
blev forklaret som en forbedret THC-produktion som reaktion på stress, men det er normalt meget
svært at overføre viden fra markundersøgelser til væksthusforhold. Et eksperiment bekræftede dog,
at kontrolleret (moderat) tørkestress i vækst kan være en mulig teknik til styring til maksimering af
både blomstervægt og cannabinoid udbytte i cannabis (Caplan et al., 2019). En elleve-dages reduceret drypvanding efter uge 7 øgede koncentrationen af THC og CBD med henholdsvis 12 % og 13
% i forhold til kontrollen, men fotosyntesen var 42 % lavere og plantebiomassen var 50 % lavere i
tørkebehandlingen sammenlignet med kontrolgruppen. Men udbyttet pr. areal af THC var 43 % højere end kontrollen, CBD-udbyttet var 47 % højere og Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) udbyttet var
50 % højere. Så kontrollereret tørkestress kan derfor være en effektiv teknik for at maksimere både
tørvægt af blomsterstande og cannabinoidudbyttet, men resultaterne vil variere med sorten. Mængden af cannabinoider og terpenoider i blomsterstandene, varierer imidlertid med placeringen af
blomsterstanden fra top til bund af blomstringsstammen (Namdar et al., 2018), Bernstein, 2019). Så
udover, at der nok er en fysiologisk effekt af blomstens placering i planten, er en del af dette nok
også en effekt af lysniveauet ned igennem planten, som kan kompenseres med sub-canopy/inter
lighting eller en lavere plantedensitet.
Effekten af kortvarig vandstress var en reduceret åbning af spalteåbningerne (for at mindske fordampning), mens langvarig stress forstærkede bladets aldring, nedsatte bladarealet per m 2 (LAI)
men bibeholdt det totale N-indhold. Det øgede gennemsnitlige blad-N kunne imidlertid ikke kompensere for det tabte LAI (Tang et al., 2018). Selvom hamp er kendt som en ressource-effektiv afgrøde, kan udbyttet af biomasse og nitrogenforbrug være begrænset af vandforsyning under vækst.
Det antyder også, at klimastyringen skal tage højde for stressinduceret aldring ud over stomata regulering, under en langvarig vandstress, men en let tørke betyder også mindre fordampning og dermed er der mindre fugtighed i luften, så energiforbruget til affugtning går ned. Det betyder i princippet mindre behov for køling/affugtning og mindre energiforbrug.

Disse resultater har stor betydning for udviklingen af dyrkningsprotokoller for cannabisdyrkning til at
øge metabolitindhold, så mere viden om produktionsforhold herunder formning af planter,
stressbehandling osv., under danske forhold, kan optimere udbyttet.

2.6 Postharvest
Et studie af opbevaring af høstede blomster ved lav og høj temperatur, belyste nedbrydningsprocessen af THCA til D9-THC blev prøver opbevaret i en fryser eller i et tørreskab i en bestemt tidsperiode. Ikke overraskende førte høje opbevaringstemperaturer til en hurtigere og fuldstændig nedbrydning af THCA til D9-THC, mens der kun ved lave temperaturer blev set små eller ingen ændringer i
procentfordelingen (Taschwer and Schmid, 2015). I dag tørres blomster ved forskellige protokoller,
men bliver i Danmark bestrålet før salg. Forekomst af svampe i blomster diskuteres senere.
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3

Skadevoldere i cannabis

Cannabis sativa er kendt som en plante, der er robust over for plantesygdomme og skadedyr. Ikke
desto mindre er der beskrevet et stort antal arter især fra hampesorter i den videnskabelige litteratur,
især i kategorierne svampesygdomme og skadedyr (insekter og mider) (f.eks. Bakro et al. 2018;
McPartland 1996a; McPartland 1996b; McPartland & Cubeta 1997, McPartland et al. 2000). Ifølge
McPartland 1996a er der skadevoldere, der primært forekommer i sorter af hamp til produktion af
fiber og olie, mens andre især angriber marihuanasorter. Der foreligger dog ikke nærmere oplysninger om hvilke arter skadevoldere, der dominerer i de to typer C. sativa, og det betyder, at der ved
igangsætningen af produktion af medicinsk cannabis ikke er tilgængelig viden om hvilke skadevoldere, der kan forventes at optræde. Det gælder især for produktion i indendørs dyrkningsfaciliteter,
hvor produktionsforholdene er markant anderledes end ved dyrkning på friland. Ifølge Clarke & Merlin (2016) har den planteforædling, der hidtil er udført på C. sativa, til brug til produktion af medicinsk
cannabis, i kombination med at der stiklingeformeres, ført til problemer med lav genetisk diversitet
og øget modtagelighed over for plantesygdomme og skadedyr. Det kan hænge sammen med en
manglende viden om forædling.
Tabet som følge af angreb af plantesygdomme kan være betydeligt; der er angivet tab som følge
af sygdomsangreb på 11 % i produktion af hamp (Agrios 1997) og på 10 % i medicinsk cannabis
(Jerushalmi et al. 2020a). Hertil kommer post-harvest tab. I en nylig undersøgelse af forekomsten af
sygdomme og skadedyr i cannabis dyrket i indendørsfaciliteter i USA og i mindre grad i Canada
rapporterede 71 % af avlerne (n=108), at de havde problemer med sygdomme og skadedyr. Topscorerne var meldug (42 %), mider (35 %), ”mold” (hvilket formentlig refererer til post-harvest problemer med saprotrofe svampe) (20 %) og botrytis (8 %). 13 % angav, at de havde haft angreb af andre
sygdomme eller skadedyr (Anon. 2020a).
Referencerne på forekomst af skadevoldere i produktion af hamp og cannabis nævnt ovenfor bygger i høj grad på ældre kilder, og oftest er der alene tale om rapporteringer af fund af forskellige
sygdomme og skadedyr. Der er derfor en betydelig mangel på undersøgelser, der klarlægger basal
biologi og økologi af de skadevoldere, der nu viser sig at forekomme i dyrkning af cannabis til medicinsk brug. I løbet af de seneste års lovliggjorte dyrkning af cannabis til medicinsk brug er desuden
publiceret et begrænset antal referencer, der beskriver fund af skadevoldere i planter dyrket til medicinsk cannabis, henholdsvis produktion på friland (Punja et al. 2018, Anon. 2020 b) og i lukkede
dyrkningsfaciliteter, i henholdsvis Israel (Jehushalmi et al. 2020a 1) og i Canada, primært provinsen
British Columbia (Punja 2018, Punja & Rodriguez 2018, Punja et al. 2019, Punja 2020a-c). Hovedparten af disse artikler fokuserer på plantepatogene svampe og ægsporealger, bortset fra Anon. 2020b,
hvori kan findes foreløbige resultater og erfaringer fra dyrkning af cannabis, primært til medicinsk
brug, i syv stater i USA og i en canadisk provins. En stor del af denne produktion finder sted på friland,
og i kilden rapporteres om både angreb af plantesygdomme og skadedyr, men kan ikke nødvendigvis overføres til danske forhold. Disse undersøgelser kan betragtes som de første skridt i en kortlægning af, hvilke problemer avlerne af cannabis til medicinsk brug står overfor. Der er dog fortsat

1

Det angives ikke specifikt i referencen, at der er indsamlet prøver fra produktion i lukkede dyrkningsfaciliteter, men det
formodes at være tilfældet ud fra artiklens indhold.
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behov for ikke alene undersøgelser af basale biologiske spørgsmål, men også for en fortsat kortlægning af, hvilke arter, der forekommer som skadevoldere andre steder i verden, hvordan de gør skade
og hvordan de kan forebygges og bekæmpes.
Viden om sygdomme i C. sativa forårsaget af virus, bakterier og phytoplasma, ægsporealger,
svampe, nematoder samt om skadedyr på friland såvel som i lukkede systemer er sammenfattet i
Bilag 1. Bilag 2 er en tabel, hvor de enkelte arter i disse grupper skadevoldere er anført sammen
med viden om deres forekomst og smitteveje.

3.1 Skadevoldere i lukkede produktionssystemer med C. sativa
Der er begrænset viden om, hvilke skadevoldere der findes i væksthuse og lukkede dyrkningsrum,
hvor der produceres medicinsk cannabis. Den videnskabelige litteratur omfatter de ovennævnte referencer fra Canada og et enkelt studie fra Israel, alle publiceret inden for de seneste tre år. For at
sikre, at ingen kendte skadevoldere er overset, er det meget begrænsede antal videnskabelige referencer søgt suppleret ved afsøgning af internettet for andre informationskilder. Desværre skelner
de fleste af disse supplerende kilder ikke mellem skadevoldere i medicinsk cannabis produceret på
friland og i lukkede faciliteter. Wang (2019) nævner, at der ud over en mangel på undersøgelser af
forekomsten af sygdomme og skadedyr i cannabisproduktion også er problemer med, at angreb i
cannabisplanter nok bemærkes, men ikke diagnosticeres eller fejldiagnosticeres. Anon. (2019a) beskriver IPM metoder til forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere i kommerciel cannabis i British
Columbia og opregner dermed også de vigtigste skadevoldere i lukkede produktionssystemer.
Pr. oktober 2020 er der rapporteret om fund af skadevoldere fra grupperne ægsporealger, svampe,
insekter og mider i medicinsk cannabis dyrket i lukkede produktionssystemer. Der er ingen rapporter
om fund af bakteriesygdomme, nematoder eller virussygdomme.
I det følgende gives en oversigt over de plantepatogene svampe, samt andre svampe, som er fundet
i lukkede produktionssystemer af medicinsk cannabis. Ægsporealger og skadedyr er ikke medtaget,
da de ikke vides at have potentiale til at forårsage toksicitetsproblemer for brugere af cannabisprodukter (se dog Bilag 1 mht. toksiner udskilt af visse insekter).
Ud over patogener, der forårsager sygdom i planter, er der også svampearter, der lever som endofytter i planter af C. sativa. Endofytter er mikroorganismer, der lever internt i planters rødder, stængler,
blade og blomster uden at forårsage symptomer. Deres økologiske roller er meget variable, og for
mange kendes den ikke. Endelig er der svampearter, der lever som nedbrydere af dødt organisk
materiale. Sporer af disse saprotrofe svampe kan findes på overfladen af levende cannabisplanter
og medvirker efterfølgende til kvalitetsforringelse af høstede blomster og blade ved, at deres mycelie og sporer indgår i kimtallet i slutproduktet og ved, at de kan danne sekundære metabolitter
(hvoraf nogle er mykotoksiner) under deres nedbrydning af plantevævet. Billedet kompliceres af, at
mange plantepatogene svampe også er i stand til at leve som saprotrofer, at nogle saprotrofe arter
også kan leve som fakultative parasitter og være svage patogener, f.eks. hvis de kan kolonisere
plantevæv gennem sår (opportunistiske arter), og at begge grupper svampe i nogle tilfælde kan
findes som endofytter (Sharon & Shlezinger 2013, Wheeler et al. 2019). Endofytiske svampe samt
saprotrofe arter omtales nærmere nedenfor.
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De syv undersøgelser (Jehushalmi et al. 2020a, Punja 2018, Punja & Rodriguez 2018, Punja et al.
2019, Punja 2020a-c), der er udført i lukkede produktionssystemer med medicinsk can-nabis inden
for de sidste år, har haft to hovedformål. Dels har man ønsket at få klarlagt hvilke patogene svampe,
der forekommer i C. sativa dyrket i produktion indendørs, og dels har der været et fokus på, hvilke
svampe der er til stede i blomsterstande før og efter høst. Det sidste er sket med et ønske om at øge
viden om hvilke arter af svampe der kan være tilstede i cannabisprodukterne og eventuelt påvirke
kvaliteten negativt. Undersøgelserne har desuden givet en række andre vigtige informationer, bl.a.
om arter af svampe der kan leve endofytisk i C. sativa. Det er relevant, da nogle af disse arter potentielt kan producere sekundære metabolitter, der måske kan transporteres op i blomsterstandene og
dermed også vil kunne påvirke kvaliteten af cannabisprodukterne.

3.2 Svampe i lukkede produktionssystemer med C. sativa
3.2.1 Patogene svampe
Jerushalmi et al 2020a isolerede svampe fra cannabisplanter med sygdomsymptomer fra fem cannabisproducenter i Israel over en treårsperiode. Alternaria alternata var den dominerende art isoleret
både fra blade og fra blomsterstande, hvor den forårsagede hvide læsioner også på støtteblade; i
øvrigt var det svært at skelne symptomer fra infektion med Botrytis cinerea. Smitteforsøg med intakte
planter, hvor blomsterstandene blev inokuleret med A. alternata eller Botrytis cinerea bekræftede,
at også A. alternata er patogen i blomsterstande af C. sativa. Symptomerne var gråbrun svampevækst, der overvoksede blomsterstandene. Andre smitteforsøg i Jerushalmi et al. 2020a viste, at 3
arter Fusarium, der ligeledes var fundet i undersøgelsen, var patogene, når rødder af småplanter
blev inokuleret med F. oxysporum, F. solani og F. proliferatum. I dette forsøg reagerede planterne
med at udvikle visnesyge. Det fremgår ikke, om de tre Fusarium-arter oprindeligt var isoleret fra
stængler eller fra rødder.
Punja & Rodriguez (2018) undersøgte forekomsten af rodpatogener i cannabis, dyrket i leca i hydrokultur i Canada. Fusarium oxysporum og F. solani blev isoleret fra planter, der typisk havde få
symptomer i de overjordiske dele (i svære tilfælde sås nedsat vækst, let gulnen af blade samt bladrulning). Ikke desto mindre anslås, at ca. 1 % af planterne over en periode på 3 år var inficeret med
disse svampe, idet der var tydelige symptomer på infektion ved inspektion af rødder og stængelbasis. Smitteforsøg med småplanter bekræftede patogeniteten af begge arter Fusarium. Undersøgelsen viste også, at Fusarium kan blive introduceret med stiklinger (på rod) fra kommercielle producenter. Dette understreger vigtigheden af at sikre kvaliteten af formeringsmateriale, der tilføres udefra. Punja (2020b) undersøgte forekomsten af F. oxysporum i moderplanter af otte cannabissorter
hos fem producenter i Canada. Svampen blev fundet i alle dyrkningsfaciliteterne. 5-10 % af moderplanterne havde symptomer på sygdom (nedbrudt stængelbasis, synlig hvid mycelievækst); ved
gennemskæring af stængelbasis sås en brunfarvet melet råd og der var intern brunfarvning i stængler 100-150 cm fra stængelbasis. F. oxysporum blev isoleret fra 70-100 % af prøver taget fra plantebasis og fra 30-35 % af prøver taget i en højde af 150-200 cm. Svampen blev også isoleret fra 2-6 %
af moderplanter uden symptomer. I studiet indgik 14 sorter, som var modtagelige over for F. oxysporum, i varierende grad. I øvrigt blev det observeret, at svampen kunne forårsage rodbrand (damping
off) i stiklinger, og den kunne også iagttages i ældre planter helt frem til blomstringen. Spredning fra
plante til plante blev set i formeringsfasen og i den vegetative fase i en produktion, hvor planterne
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blev dyrket tæt på hinanden og hvor vandingen skete ved ebbe-flod. Drænvand i dette system indeholdt i øvrigt sporer af svampen.
Biologien af F. proliferatum som patogen i dyrkning af medicinsk cannabis blev undersøgt af Punja
2020c. Denne art forårsager rod- og kronråd i lighed med F. oxysporum og F. solani, men derudover
danner den nekroser i stængelmarven, hvor den forårsager en tydelig brun-sortfarvning; bladnekroser er desuden et mere almindeligt symptom end hos de andre arter. Arten er fundet i syv af otte
undersøgte indendørsfaciliteter i tre canadiske provinser samt i Californien, og er som nævnt også
fundet i Israel (Jerushalmi et al. 2020a). Svampen blev fundet i planter i hele produktionskæden fra
stiklinger til generative planter. Det er uklart, om mycelium, svampesporer og/ eller metabolitter kan
sprede sig i marvvæv i cannabis. Da svampen imidlertid kan findes 100-150 cm væk fra stængelbasis, tyder det på spredning internt i planten, over længere afstande, som set for F. oxysporum. F.
proliferatum var mere aggressiv i smitteforsøg end F. oxysporum, som den i øvrigt ofte blev fundet
sammen med. Det at symptomerne breder sig hastigt i inokulerede planter, og at der dannes nekroser og visnesymptomer, tyder på, at metabolitproduktion er en del af sygdomssyndromet. Ifølge
Punja 2020c er arten frøbåren i majs. Det vides ikke i hvilket omfang Fusarium arter overføres som
frøbårne patogener i cannabis, men en infektionsvej, der omfatter spredning i planten via stænglen
kan potentielt resultere i patogenkontaminerede frø. Da denne svampeart potentielt kan danne mykotoksiner, bør det undersøges, om den udgør en risiko for brugerne af cannabisprodukter (mht. andre svampe, der potentielt kan danne mykotoksener, henvises til afsnit 3.4).
Yderligere en art er beskrevet fra cannabis i Canada, Fusarium (Cylindrocarpon) lichenicola, men
referencen er endnu ikke tilgængelig (Punja 2020d). Det må forventes, at der fremover vil blive beskrevet nye patogener fra C. sativa i takt med at der igangsættes forskningsprojekter inden for dette
område.

Botrytis cinerea forårsager sygdommen gråskimmel i mange plantearter og kaldes i cannabisproduktion ofte ’botrytis bud rot’, da det oftest er blomsterstandene der angribes. Arten er meget almindeligt forekommende i C. sativa, både på friland og i væksthus (McPartland 1996a) og er også rapporteret i ovennævnte undersøgelser i lukkede produktionssystemer i Canada og Israel, primært i
form af forekomst i blomsterstande (Punja 2018, Jerushalmi et al 2020a). Infektion i blomsterstande
medfører, at støtteblade gulner og visner, og efterhånden brunfarves blomsterne og dækkes af en
grålig svampevækst. Svampen inficerer især ved høj RH (og moderate temperaturer), så det er især
i sorter med tætte blomsterstande, der kan samle fugtigheden, at der kan opstå problemer. Svampen
kan også angribe stængler og medføre at kimplanter dør (McPartland 1996a, McPartland 2000).
Punja et al. 2019 beskriver et kraftigt angreb i blomsterstande, hvor over 50 % af planterne var angrebet af botrytis. Her sås også læsioner på bladene, hvilket sjældent ses i cannabisplanter, og tilsyneladende kun forekommer ved højt smittetryk og på planter der nærmer sig høsttidspunktet. Botrytis
cinerea danner ikke mykotoksiner, men den kan påvirke den visuelle kvalitet og kimtallet i slutprodukterne.

Golovinomyces cichoracearum sensu lato forårsager meldug i C. sativa (Punja 2018, Punja et al.
2019; McPartland 1996a, McPartland 2000). Arten er den mest almindeligt forekommende svampesygdom på blade og stængler (Punja et al. 2019) og kan angribe både unge og ældre planter. Den
spredes med sporer gennem luften og er især problematisk, hvis den breder sig til blomsterstandene,
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der både påvirker plantens vækst, og forårsager en visuel kvalitetsforringelse af de tørrede blomster.
Mykotoksiner er ikke beskrevet fra denne art.
3.2.2 Saprotrofe svampe med uafklaret status
Som nævnt fandt Jerushalmi et al (2020b), at Alternaria alternata i lighed med Botrys cinerea, forårsager infektion i knopper og blomster i blomsterstande (såkaldt ’bud rot’). En række andre svampearter er isoleret fra blomsterstande (Punja 2018, Punja et al 2019, Punja 2020a) og/eller andre dele
af cannabis dyrket indendørs (Jerushalmi et al. 2020a) og er efterfølgende testet i smitteforsøg med
afskårne blomsterstande fremfor med intakte planter. Det betyder, at man skal være forsigtig med
at tolke resultaterne som et tegn på patogenitet af svampene. I de canadiske undersøgelser var det
kun B. cinerea og Fusarium solani der udviste symptomer på sygdom i form af brunfarvning af de
blomsterstande, hvorfra de blev isoleret (Punja 2018).
Afskårne blomsterstande blev inokuleret med svampe som var isoleret fra blomsterstande og derefter placeret i høj fugtighed i 2 dage. I en del tilfælde blev fundet symptomer, der umiddelbart kunne
ligne det man ser ved angreb af B. cinerea; udvikling af en brunlig blødråd og dannelse af mycelie,
som eventuelt danner sporer. I Punja (2018) blev følgende arter isoleret fra blomsterstande og efterfølgende testet på afskårne blomsterstande: Botrytis cinerea, Fusarium solani, Penicillium olsonii, Fusarium oxysporum, Fusarium equiseti og Penicillium copticola. Rækkefølgen af arterne afspejler det
sygdomsindeks de blev bedømt til i Punja (2018), med B. cinerea som den art, der forårsagede den
største grad af råd og mycelievækst. Hvor B. cinerea hurtigst overvoksede blomsterstanden og forårsagede råd i løbet af 7-10 dage, var Penicilium-arterne længere om at udvikle råd i blomsterstandene. Punja et al. 2019 fandt lignende resultater med B. cinerea, P. olsonii og F. oxysporum. Denne
reference beskriver at følgende arter blev isoleret fra blomsterstande dyrket i væksthus: Alternaria
alternata, Beauveria bassiana, Botrytis cinerea, Cladosporium westerdijkiae, Penicillium copticola, P.
olsonii, P. simplicissimum og P. spathulatum (hvor B. bassiana stammede fra et produkt anvendt til
mikrobiologisk bekæmpelse af skadedyr). Punja 2020a testede yderligere 2 arter af Fusarium (F.
sporotrichiodes og F. graminearum) på afskårne blomsterstande og vurderede, at de koloniserede
disse.
Jerushalmi et al. 2020a isolerede 38 svampearter fra cannabisplanter med symptomer på sygdom.
De fleste af disse er formentlig saprofytiske svampe. Fra blomsterstande blev isoleret Fusarium equiseti, Trichothecium roseum, Alternaria alternata, Penicillium citrinum, Cladosporium sp., Alternaria
botrytis og Alternaria chlamydospora. En række andre arter fundet på andre dele af cannabisplanter
indgik også i smitteforsøgene med afskårne blomsterstande. I alt blev 16 svampearter testet. Af disse
forårsagede følgende fem arter ingen symptomer på infektion, heller ikke i form af udvikling af mycelievækst: Aspergillus fumigatus, A. niger, Cladosporium halotolerans, C. sphaerospermum og Penicillim olsonii. Følgende 11 arter forårsagede symptomer i varierende grad i form af mycelievækst
og eventuelt sporedannelse: A. alternata, B. cinerea, Aspergillus flavus, Aspergillus westerdijkiae,
Cladosporium cladosporoides, Cladosporium spp., C. teniossimum, Fusarium equiseti, Penicilium citrinum, P. stecki, Trichothecium roseum. Kun for A. alternata blev beskrevet andre symptomer end
mycelievækst, idet der blev udviklet hvide læsioner på blomsterstanden og støttebladene.
Uanset disse svampes ernæringsstrategi - om de er egentlige patogener, opportunistiske svampe
eller saprotrofer - er det påvist, at mange af arterne kan danne mycelium og oftest også sporer, når
de blev tilført til afskårne blomsterstande og inkuberet fugtigt i nogle dage. Dette kan betyde, at de
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har potentiale for at kunne påvirke kimtal og andre kvalitetsparametre i blomsterstande efter høst,
især hvis disse ikke tørres tilstrækkeligt hurtigt.

3.2.2 Endofytiske svampe
Punja (2018) beskriver, at han fandt Penicillium olsonii som endofyt i stængler af C. sativa dyrket
inden døre. Det samme gælder for P. copticola, som i flere undersøgelser har vist sig også at kunne
leve som endofyt i C. sativa (Gautam et al. 2013, Kutari et al. 2013). I sidstnævnte studie var arten
dominerende og den blev isoleret fra plantevæv i grene, blade og blomsterstande. Punja et al. 2019
undersøgte ligeledes endofytter i stængelbasis, stængler og bladstilke og fandt bl.a. arter af Chaetomium, Trametes, Trichoderma, Penicillium og Fusarium. Gautam et al. 2013 fandt, at sammenlignet med blade og bladstilke var stænglerne oftest koloniserede af endofytiske svampe. Tolv arter
tilhørende otte svampeslægter var endofyter i C. sativa i denne undersøgelse, med Aspergillus som
den oftest forekommende slægt (med arterne A. niger, A. flavus og A. nidulans) efterfulgt af Penicillium (P. chrysogenum og P. citrinum) og enkelte arter af slægterne Phoma, Rhizopus, Colletotrichum,
Cladosporium og Curvularia. I øvrigt henvises til Taghinasab & Hijab (2020) for en oversigt over microbiomet hos C. sativa og endofytters rolle i dette.

3.3 Svampe i/på tørrede blomster af C. sativa
Forekomsten af svampe på tørrede cannabisprodukter er undersøgt i adskillige undersøgelser. Den
klassiske metode består i, at svampe og andre mikroorganismer kvantificeres og eventuelt artsbestemmes ved dyrkning på et vækstmedium (e.g., McKernan et al. 2016b, McHardy et al. 2018). Sidstnævnte undersøgte 100 prøver af medicinsk cannabis. Medianen af CFU/g for svampe var 2.5 × 103.
Der blev isoleret Cladosporium (30 %), Penicillium spp. (26 %), Fusarium spp (12 %), Aspergillus fumigatus (12 %), Rhodotorula (8 %), Aspergillus flavus (6%), Cunninghamella (4 %), Alternaria (4 %), Acremonium (4 %) og Mucor (2 %). Senest er også sekventering taget i anvendelse i test af medicinsk
cannabis for hvilke svampe der er til stede i produktet (McKernan et al 2016a, Thompson et al 2017).
For disse undersøgelser gælder, at man har indkøbt forskellige cannabisprodukter hos forhandlere
(dispensaries) i Californien (McHardy et al, 2018, Thompson et al. 2017) og i henholdsvis Amsterdam
og Massachusetts (USA) (McKernan et al. 2016), og man har ikke kendt omstændighederne under
hvilke de er produceret (på friland eller i lukkede faciliteter, hvilken kvalitetskontrol der har været).
McHardy et al. 2018 specificerer dog, at der er tale om medicinsk cannabis. Anvendelse af forskellige
metoder (in vitro dyrkning, qPCR) vanskeliggør også en sammenligning af resultater fra forskellige
undersøgelser. Ifølge Punja 2020a anvendes desuden en tredje metode i kommerciel kvalitetskontrol af cannabisprodukter, hvor blomsterne macereres og udstryges, hvilket yderligere vanskeliggør
sammenligninger. Siden McPartland & McKernan (2017) samlede den kendte viden om cannabisprodukters indhold af forskellige kontaminanter, er publiceret en undersøgelse af, hvilke svampe der
findes i tørrede cannabisblomster, produceret i lukkede produktionssystemer i Canada. Punja 2020a
undersøgte forekomsten af svampe i tørrerum hos 3 producenter. Swab-prøver fra blomsterstande
lagt til tørre blev udstrøget på agarplader og 34 arter svampe isoleret. Den dominerende gruppe var
17 arter af Penicillium; mange af de isolerede svampe er ikke tidligere isoleret fra tørrede blomsterstande af cannabis. En svaghed ved de fleste af disse undersøgelser er, at data er kvalitative eller
semikvantitative, samt at svampes kvantitative tilstedeværelse sjældent kobles til indhold af mykotoksiner.
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Svampesporerne, der ender i cannabisplanternes tørrede blomsterstande, kan ifølge Punja 2020a
tænkes at komme fra følgende kilder: sporulering fra nekrotisk væv på levende planter eller fra planterester under nedbrydning, fra sporedannelse fra voksemedierne (f.eks. fra usterile kokosfiberblokke
eller fra stenuld som vist af Punja et al. 2019 og Punja 2020b) og fra sporer i luften (fra mange kilder,
evt. udefra).

3.4 Mykotoksiner og kimtal
Kvalitetskontrol af cannabisprodukter omfatter undersøgelser relateret til sikkerhed i anvendelsen
(Dryburgh et al 2018, Seltenrich 2019). For en gennemgang af svampes negative virkninger, hvad
angår infektion, astma og allergi hos brugere af slutprodukter af cannabis og hos medarbejdere i
produktionen, henvises desuden til McHardy et al. 2018, Green et al. 2018 og Vujanocic et al. 2020.
En vigtig del af kvalitetskontrollen af cannabisprodukter er undersøgelse af kimtal, som omfatter
bakterier, gær og skimmelsvampe. Den danske monografi over cannabisblomst (Anon. 2019b) definerer kvalitetskrav og metoder for test for mikrobiel renhed i cannabisprodukter, der frigives til det
danske marked. En ikke ubetydelig del af cannabispartierne kasseres efter kimtalbestemmelse;
Schiller (2020) angiver op til 15 % kassation i Colorado, USA. Desuden er der krav om test for indhold
af mykotoksiner, som er sekundære metabolitter produceret af en række forskellige svampe. Mange
mykotoksiner har alvorlige helbredsmæssige virkninger i mennesker og husdyr, som indtager dem
med fødevarer og foder. Mykotoksinproduktion er et alvorligt problem i fødevareproduktion (da
Rocha et al. 2014, Escrivá et al 2017, Kabak et al. 2017), og er især forbundet med vækst af bestemte
grupper af svampe, som i produktionen af cannabis findes som patogener, som endofytter og som
nedbrydere. Der er tidligere i denne vidensyntese redegjort for hvilke arter og slægter af svampe,
der er dokumenteret i indendørs cannabisproduktion både i levende planter og i tørrede blomster.
En række af disse udgør potentielle problemer, fordi de muligvis kan udskille mykotoksiner ved deres
vækst i planten eller i det tørrede produkt. Det drejer sig om arter af slægterne Alternaria, Aspergillus,
Cladosporium, Fusarium, Penicillium og Trichothecium.
Der er megen viden om mykotoksiner af arter fra Aspergillus og Penicillium også i relation til cannabisprodukter (Wilcox et al. 2020). Ifølge Beadle (2019), er fem mykotoksiner i fokus i de fleste stater i
USA, der tillader dyrkning af cannabis til medicinsk brug. Det drejer sig om aflatoksinerne B1, B2, G1
og G2 samt ochratoksin A. Grænseværdierne varierer dog mellem staterne. I Danmark defineres
krav til test for mykotoksiner i Anon. 2019b. En ny artikel om mykotoksiner i cannabisekstrakt formuleret i kapsler retter derimod opmærksomheden mod Fusarium som mykotoksindanner. Her blev detekteret op til seks forskellige Fusarium mykotoksiner (Narváez et al. 2020). Det fremgår ikke af undersøgelsen hvor og hvordan cannabis anvendt til produktion af disse CBD-ekstrakter er produceret,
dog oplyses det at kapslerne er indkøbt hos en række europæiske internetbutikker. I denne forbindelse bør nævnes, at der i rapporterne samlet i Anon 2020b, som primært omhandler sygdomme i
cannabisafgrøder på friland, kan findes information i adskillige indlæg om at angreb af Fusarium i
bl.a. blomsterstande er et stort problem. F.eks. nævner Bergstrom et al. fra Cornell University, at Fusarium `bud blight’, som var forbundet med adskillige arter af Fusarium, var almindeligt forekommende, og at det medførte mykotoksinkontaminering af væv i blomster og frø, som overskred den
anbefalede grænseværdi fra US FDA på 1 ppm for fødevarer. Andre rapporter i referencen nævner,
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at der er tale om arterne F. graminearum og F. equiseti, som begge er testet for patogenitet i smitteforsøg med intakte planter. Perincherry et al. 2019 samler den kendte viden om mykotoksiner i plantepatogene Fusarium arter.
I litteraturen er der en del artikler, der beskæftiger sig med metoder til fjernelse af mikrobielle kontaminanter og mykotoksiner (Caledo et al. 2014, Hazekamp 2016, Gavahian et al. 2020). Jerushalmi
et al. 2020b undersøgte effekten af tre metoder: gammabestråling, betabestråling (e-beam) og behandling med kold plasma. Alle metoder havde god effekt, men gammabestråling er dyrere og
mere teknisk krævende at udføre. Eftersom behandling med kold plasma muligvis også kan reducere mykotoksinindholdet i materialet (Gavahian et al. 2020) bør denne metode undersøges nærmere. Punja 2020a nævner, at bestråling af cannabisprodukter er tilladt i Canada, dog ikke i økologisk produktion.

4

Sammenfatning

Indendørs cannabisproduktion er meget energiintensivt. Mills, (2012) estimerer energiforbruget i USA
til 1 % af det nationale elforbrug eller $ 6 mia. Et gennemsnitligt kilo slutprodukt er forbundet med
4.600 kg kuldioxidemissioner. Den ukontrollerede vækst i el efterspørgsel i denne sektor påvirker
energiprognoser. Den illegale produktion har bidraget til det betydelige energiforbrug i USA, og med
legaliseringen vil energiforbruget næppe falde. Omkostningerne til energi i den danske cannabisproduktion er høj. Hvis produktpriserne falder som følge af legalisering, kunne indendørsproduktion
ved hjælp af nuværende praksis hurtigt blive ikke-rentabel. Derfor er der brug for en forskningsind-

sats for at effektivisere den danske cannabis produktion, og udvikling af robust bæredygtig produktion med mindsket ressourceforbrug.
Kliniske studier har endnu ikke bestemt hvilken specifik forbindelse eller kombination af forbindelser,
der har den bedste medicinske effekt. Den nuværende teori er, at to grupper af metabolitter sammen
kan have medicinske anvendelser: cannabinoider, en klasse af forbindelser forbeholdt kun få plantearter og visse terpener, fælles for mange plantearter (Potter, 2014). Der er nogle undersøgelser, der
tyder på at de forskellige kemiske forbindelser kan virke sammen i en ”cocktaileffekt” med større
effekt end hver forbindelse alene (Russo, 2019). Den lovlige kommercielle produktion af cannabis er
ny og baseret på en række canadiske sorter i Danmark. Derfor er der behov for en indsats på en

dansk tilpasset forædling og i produktionsstrategier, der sigter mod at producere ensartede cannabinoid- og terpenprofiler. Uden adgang til ensartede metabolitprofiler, vil de kliniske studier i mindre
omfang være i stand til grundigt at vurdere de medicinske anvendelser af cannabis i bred skala.
De fenoliske syrer og flavonoider absorberer i UV-området ogderes formål er at reducere potentielle
skader fra lys, og de regulerer en række reaktioner på stress. Det åbner teoretisk set for muligheden
for at bruge blåt lys eller UV-A og at øge mængden af aktivstoffer i planternes blade. En plantes
evne til at tilpasse sig miljømæssige variationer er knyttet til dens fotosynteseprocesser. Derfor er
fotosyntese et værdifuldt redskab til at vurdere den fysiologiske reaktion af planter til miljøbelastninger og for hurtigt udvalg af sorter med klimatolerance for sorter til dyrkning på friland. I
væksthus eller lukkede produktionssystemer vil forhøjet CO2 både øge tilvæksten, men også
forbedre produktiviteten per planter.
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En sammenfatning er vanskelig, men det er et klart billede af en meget stor variation i plantematerialet og dets fysiologiske reaktioner. En meta-analyse af cannabisudbytter havde til formål at identificere de vigtigste faktorer der bidrager til cannabisudbyttet (Backer et al., 2019). Sort, plantetæthed, lysintensitet og befrugtning påvirker cannabisudbyttet og cannabinoidindhold, så viden om
planternes størrelse, kunstlystype og varighed af blomstringsperioden som forudsigelse for udbytte
og THC-koncentration, er nødvendig.

Der er et akut behov for mere grundlæggende undersøgelser af effekten af både spektralsammensætning og lysintensiteten på plantevæksten, også for at kunne vurdere om de effekter, der er rapporterede på HPS-lamper kan overføres til LED og dermed bidrage til at reducere energiforbruget.
Imidlertid er sammenhængen mellem højere fotosyntesehastighed og højere cannabinoid udbytte
ikke blevet vist endeligt. For at undersøge indflydelsen af lysintensitet og kvalitet på cannabinoider
og terpenproduktion kræves yderligere forskning under kontrollerede miljøer på længere sigt og på
hele planter.
Endelig mangler der undersøgelser af om plantevækstfremmende rhizobakterier (PGPR) har til
strækningsvækst, regulering af cannabinoidbiosyntese og andre biostimulanter, men spørgsmålet
er, om de kan anvendes med den nuværende lovgivning. Generelt mangler en klar godkendt oversigt over mulige økologiske midler til forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere, især plantepatogenerne, men også midler til vækstfremme, rodning ect. Det bør overvejes om myndighederne
kan lave en liste over godkendte midler til skadevolderbekæmpelse og som biostimulanter med
udgangspunkt i de godkendte økologiske midler.
Der mangler generelt viden om, hvilke svampearter der inficerer C. sativa, og metoderne til effektiv
forebyggelse og bekæmpelse af plantesygdomme er begrænsede. Manglen på viden illustreres
f.eks. af en sammenligning af de resultater, der p.t. foreligger fra produktion i lukkede systemer i henholdsvis Canada og Israel. Alternaria alternata blev fundet som en udbredt svampesygdom i blomsterstande i Israel men er ikke fundet i Canada, hvor der ellers er indsamlet data fra et stort antal
producenter gennem flere år. Det tyder på, at der kan være markante forskelle på forekomsten af
skadevoldere, måske som følge af geografiske eller dyrkningstekniske forskelle. Andre aspekter, der
er dårligt belyst, er betydningen af brug af udefrakommende formeringsmateriale og af usterile dyrkningsmedier.
Eksemplet med Fusarium proliferatum, som først blev opdaget som et patogen i rødder og stængler
i 2019 i Canada, og nu findes almindeligt udbredt hos mange producenter viser, at sygdomme dels
kan overses og dels hurtigt kan brede sig. Der mangler generelt viden om biologi og økologi af de

fleste kendte plantesygdomme i cannabis, og uden denne viden er det svært at forebygge og bekæmpe skadevolderne.
Svampearterne, der kan kolonisere blomsterstande i C. sativa og eventuelt påvirke både kimtal og
mykotoksinindhold negativt, bør testes i smitteforsøg med intakte planter. Erfaringerne fra frilands-

produktion i USA tyder på, at Fusarium arter muligvis er et overset problem, både som plantesygdom
i cannabis og som potentiel mykotoksinproducent i cannabisblomster.
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Bilag 1: Sammenfatning af viden om grupper af skadevoldere i

Cannabis sativa
Nedenfor er kort redegjort for bl.a. forekomst og mulige smitteveje af forskellige grupper af
skadevoldere i C. sativa. Der skelnes ikke mellem hvilke sorter af C. sativa der angribes, eller om
afgrøden er dyrket på friland eller i lukkede faciliteter. Detaljeret viden om enkeltarter findes i Bilag
2: Liste over skadevoldere i Cannabis.

Virus
Der findes kun sparsom litteratur om virusforekomster i Cannabis sativa. Ifølge CABI (2020a) findes
der 5 virus som giver betydelige problemer i C. sativa: “Five viruses cause significant problems in
hemp: Hemp streak virus, Alfalfa mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Arabis mosaic virus and
Hemp mozaic virus”. Litteraturen er sporadisk og der er for eksempel ikke angivelser af
problemernes eventuelle omfang, virusets udbredelse i dyrkningen, eventuelle udbyttenedgange
etc. for de enkelte virus. Der henvises til McPartland 1996a og McPartland et al. 2000 for en oversigt
over kendt information vedrørende virus i C. sativa.
Det vurderes, at de mest sandsynlige smitteveje for virussygdomme vil være gennem inficeret
modermateriale dvs. stiklinger eller, for nogen virus, gennem frøoverførsel. Derudover kan de
forskellige virus overføres med enten insektvektorer, nematoder, eller ved mekanisk overførsel.
Derfor må disse kontrolleres eller der må udvises påpasselighed ved håndtering af planterne
herunder beskæring for at undgå smitte. Symptomudvikling af de forskellige virus på C. sativa er
mangelfuldt beskrevet, men det må antages at symptomer ligner de almindeligt forekommende
tegn på virusinfektioner, dvs. for eksempel blad-mosaikker eller andre misfarvninger af bladene.
De virus, som i litteraturen nævnes som forekommende på Cannabis sativa, er gennemgået i Bilag
2. Som udgangspunkt er oversigter over virus i Cannabis benyttet (CABI 2020a; McPartland 1996a
og McPartland et al. 2000). Derudover er der foretaget søgninger i Web of Science. Eksistensen af
Hemp Streak Virus som nævnes i oversigterne anfægtes, hvorfor denne ikke er medtaget (Righetti
et al 2018).

Bakterier og phytoplasma
Der er meget begrænset viden om hvilke bakterier og phytoplasma, der forårsager sygdom i C.
sativa. McPartland et al. 2000 samlede en række ældre referencer og opregnede 4 arter, hvoraf
den ene (Pseudomonas syringae) forekom i 4 patovarer. Efterfølgende er flere arter reklassificeret
(Bilag 2). To af P. syringae patovarerne er muligvis identiske og for begge gælder, at de er fundet
meget få gange i hamp. I den nyere litteratur er der næsten ingen omtale af bakteriesygdomme
og phytoplasma. Der er ingen rapporter om denne gruppe skadevoldere fra dyrkning af medicinsk
cannabis, hverken i indendørsproduktion eller fra frilandsproduktion i USA. Anon. (2020) opregner
skadevoldere fundet i medicinsk cannabis dyrket på friland og i lukkede faciliteter i seks stater i
USA og en provins i Canada inden for de seneste år; der blev ikke diagnosticeret
bakteriesygdomme eller phytoplasma. Dog nævner Wang (2019), at phytoplasmasygdommen
’witches broom’ er set i hamp i Nevada, og at afgrøden er ret modtagelig for infektion af dette
patogen.
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Smittevejene for de bakteriesygdomme og phytoplasma, der er beskrevet fra C. sativa, er primært
planterester (evt. i jord), regndråber og frø. I indendørsdyrkning vil disse smitteveje formentligt kun
være relevante, hvis der dyrkes planter fra frø, dyrkes i usteril jord eller hvis ikke der opretholdes en
god hygiejne i dyrkningsrummene. To af arterne vil evt. kunne overføres med stiklingemateriale fra
inficerede moderplanter (Erwinia tracheiphila, cannabis phytoplasma) (Bilag 2).
Skadevolderne i denne gruppe er for størstedelens vedkommende ikke fundet i Danmark, hverken
i C. sativa eller i andre planter (Bilag 2). Krongalle (Agrobacterium tumefasciens) er dog
almindeligt udbredt i en række plantearter og smitter primært via jord. Ifølge McPartland 1996a
angriber denne art kun sjældent hamp på friland. Det kan dog ikke udelukkes, at arten eventuelt vil
kunne optræde i medicinsk cannabis dyrket inden døre, hvis der dyrkes i usteril jord.
Bakteriesygdomme kan være vanskelige at diagnosticere, og McPartland et al. 2000 nævner, at
flere af dem kan forveksles med hinanden eller med angreb af svampe, nematoder eller virus. I
ovennævnte undersøgelser af skadevoldere i medicinsk cannabis dyrket både på friland og i
lukkede systemer i Nordamerika er diagnosticeringen foretaget af plantepatologer, hvorfor
bakteriesygdomme næppe er overset eller fejldiagnosticeret. Ud fra den tilgængelige viden
forventes bakteriesygdomme og phytoplasma ikke at udgøre et væsentligt problem for fremtidig
dyrkning af medicinsk cannabis i lukkede produktionssystemer.
Bakteriearter nævnt i litteraturen som forekommende i C. sativa er gennemgået i Bilag 2.
Oversigterne i McPartland 1996a og McPartland et al. 2000 er benyttet, og desuden er der søgt
litteratur i Web of Science.

Ægsporealger
En række svampelignende mikroorganismer, som er sygdomsfremkaldende i planter, tilhører ikke
svamperiget men derimod Chromista, som bl.a. rummer forskellige algegrupper. De kaldes derfor
for ægsporealger eller oomyceter. To slægter er beskrevet som patogene i C. sativa: Pythium og
Pseudoperonospora.

Cannabis sativa angribes af en række arter af slægten Pythium, som forårsager rodbrand i
kimplanter og i stiklinger (damping off) samt rod- og kronråd, hvor rodsystemet og stængelbasis af
veletablerede planter inficeres. Fire arter er omtalt i litteraturen inden for de seneste år: Pythium
dissotocum, P. myriotolum, P. aphanidermatum og P. ultimum (Beckerman et al. 2017, McGehee et
al. 2019, Punja & Rodriguez 2018, Punja et al. 2018, Punja et al. 2019). I sidstnævnte studie blev
også isoleret P. catenulatum fra brunfarvede rødder, men det vides endnu ikke om denne art er
patogen i C. sativa. Pythium arter har generelt brede værtsspektre; smittevejene er primært vand
og jord. Pythium blev enten fundet i indendørs dyrkning af medicinsk cannabis (Punja & Rodriguez
2018, Punja et al. 2019) eller i frilandsafgrøder af samme (Punja et al. 2018). Anon. 2020 bekræfter,
at Pythium spp. er almindeligt forekommende som rodpatogen i medicinsk cannabis primært på
friland i en række stater i USA, uden at dog der er sket en bestemmelse til art. I flere tilfælde
nævnes, at Pythium er et betydende problem i afgrøder der startes fra frø. Angreb af Pythium i
rødder eller stængelbasis af etablerede planter på friland kan medføre visnen og kollaps af
planterne (Punja et al. 2018). Ofte forekommer Pythium sammen med andre rodpatogener, f.eks.
svampene Fusarium oxysporum og F. solani (Punja & Rodriguez 2018, Punja et al. 2019).
McPartland 1996a og McPartland et al. 2000 nævner udelukkende arterne P. aphanidermatum og
P. ultimum fra C. sativa. Pythium spp. angriber generelt mange plantearter, og da deres zoosporer
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spreder sig i vand, kan denne gruppe plantepatogener være specielt vanskelig at kontrollere i
meget fugtige dyrkningsmedier. Andre smitteveje er usteril jord.
To arter af slægten Pseudoperonospora, P. cannabina og P. humuli, er tidligere beskrevet fra C.
sativa og angives at kunne angribe både sorter til produktion af fiberafgrøder og medicinsk
cannabis dyrket som markafgrøder (McPartland et al. 2000). Disse patogener angriber bladene, og
ved kraftige angreb kan afgrøder helt gå tabt. Smittevejene er angivet at være vind, vand og jord.
Pseudoperonospora spp. er ikke beskrevet fra indendørs dyrkning af medicinsk cannabis, og det er
bemærkelsesværdigt, at den heller ikke rapporteres i den seneste opgørelse over skadevoldere i C.
sativa i seks stater i USA, hvoraf størstedelen er medicinsk cannabis, som især dyrkes på friland
(Anon. 2020). Den er tidligere fundet i Illinois (McPartland & Cubeta 1997) og er i øvrigt almindeligt
udbredt i Europa og i tempererede områder af Asien (CABI 2020b). Spredning sker med vand, vind
og jord. De to patogeners status som skadevoldere i medicinsk cannabis er derfor uafklaret for
øjeblikket.
Alle arter ægsporealger, der i litteraturen er beskrevet fra C. sativa er gennemgået i Bilag 2.
Oversigterne i McPartland 1996a og McPartland et al. 2000 er suppleret med søgning i Web of
Science.

Svampe
Ifølge McPartland 1996a er der beskrevet minimum 88 arter svampe, der angriber C. sativa. Mange
af disse beskrives i detaljer i McPartland et al. 2000. De fleste af disse fund er gjort i sorter af hamp
til produktion af fiber, frø m.v., og man kender endnu ikke meget til forekomsten af
svampepatogener i sorter der benyttes til produktion af marihuana eller andre cannabisprodukter. I
vidensyntesens afsnit om skadevoldere gennemgås de svampearter, der på nuværende tidspunkt
er kendt fra produktion i lukkede dyrkningssystemer. Alle disse findes også i C. sativa dyrket på
friland, uanset om det er sorter der produceres til fiber, frø eller cannabisprodukter. Nogle af
svampesygdommene optræder udelukkende i rødder, i stængler osv. mens andre, f.eks.
gråskimmel (Botrytis cinerea) og arter af meldug kan findes på flere dele af planten. Typisk vil de
dog primært angribe en enkelt del af planten. For f.eks. B. cinerea er det blomsterstanden, der især
angribes (McPartland 1996 b).
I tabellen (Bilag 2) er anført dels arterne, der er kendt som patogener i cannabis i lukkede
dyrkningssystemer (Jerushalmi et al. 2020, Punja 2018, Punja & Rodriguez 2018, Punja 2020ref),
dels arter der er nævnt som patogener i Anon. 2020, hvor der rapporteres om de første erfaringer
med skadevoldere i C. sativa på de stærkt stigende arealer med denne plante på friland i syv
stater i USA samt i New Brunswick i Canada (der er i Bilag 2 alene medtaget svampepatogener,
der er bestemt til art). Der er ifølge Anon. 2020 foreløbigt fundet over 20 svampearter, der er
patogene i C. sativa dyrket på friland, heriblandt de fleste af de arter, der er fundet i
indendørsproduktion. Blandt arterne på friland, som gør betydelig skade og som findes i mange
stater, er f.eks. arter af Fusarium, som angriber rødder, stængler og blomsterstande. Andre som
Bipolaris gigantea (syn. Drechslera gigantea), som har været et ukendt patogen i C. sativa (og
hidtil kun er kendt fra enkimbladede planter), har vist sig at være vidt udbredt i 15 stater, hvor der
dyrkes C. cannabis og hvor den er en betydelig skadevolder (Anon. 2020). I tabellen er også anført
enkelte svampearter, der i nyere kilder er nævnt som patogener i C. sativa dyrket på friland (Alberti
et al. 2018, Punja et al. 2018). Det bør bemærkes, at listen over aktuelle plantepatogene svampe i
C. sativa i Bilag 2 primært er baseret på fund i Nordamerika, fordi det er herfra at der findes
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opdateret viden om forekomsten af patogene svampe. Derfor indgår eventuelle arter, der ikke
findes i denne del af verden, eller som har begrænset udbredelse (jf. ægsporealgen Peronospora
cannabina, se ovenfor) ikke p.t. i listen grundet manglen på nyere viden fra andre verdensdele,
hvor C. sativa også dyrkes.
I McPartland et al. 2000 er yderligere anført et antal arter, der er rapporteret fra C. sativa, ofte i
meget gamle referencer. Disse vil muligvisdukke op igen som patogener i C. sativa (eller findes i
andre verdensdele end Nordamerika, men uden at der er publiceret opdateret viden om dette). De
er indtil videre ikke medtaget i tabellen i Bilag 2. Det gælder bl.a. en svamp som Trichothecium
roseum (’pink rot’), som ikke er registreret som patogen hverken i indendørsproduktion eller på
friland i ovennævnte undersøgelser. Arten er en svamp med et bredt værtspektrum, som er isoleret
fra blomsterstande i Israel, men den har tilsyneladende ikke forårsaget symptomer på sygdom
(Jerushalmi et al. 2020a). McPartland 1996a nævner, at svampen havde dræbt cannabisplanter i
et væksthus, og at sygdommen i øvrigt så ud til at være i stigning. Ifølge McPartland & Rhode
(2008) angreb denne art samt B. cinerea blomsterstande i hamp på friland i områder med høj
fugtighed og under våde vejrforhold. Ifølge McPartland & Hillig 2008 er der tale om en svag
parasit, som især angriber bestemte sorter af C. cannabis. Sortsvalget i dyrkningen vil således også
kunne påvirke hvilke svampepatogener, der optræder i afgrøden. Smitteveje i
indendørsproduktion for egentlige patogene svampe vil primært være vind og jord. Inficerede
moderplanter kan også være en smittevej for mange svampearter. Smitte fra plante til plante kan
ske med vind, med ikke- rengjort beskæringsværktøj og afhængigt af dyrkningssystemet også
med f.eks. recirkulerende vandingsvand eller med vanddråber). Kontaminerede frø vil for nogle
sygdomme også være en smittevej, såfremt der produceres fra frø.
Som nævnt ovenfor er ikke alle arter svampe, der i litteraturen er beskrevet fra C. sativa, medtaget i
Bilag 2 grundet usikkerhed om bl.a. deres skadestatus. Alle arter beskrevet fra produktion i lukkede
faciliteter er medtaget. Hertil kommer arter fundet på friland i USA, Europa og New Zealand
beskrevet i nyere litteratur fundet ved søgning i Web of Science.

Nematoder
Der findes kun ganske lidt litteratur om planteparasitiske nematoder på cannabis/hamp, og så vidt
vides, er der ikke rapporteret angreb af planteparasitiske nematoder i lukkede cannabisproduktionssystemer.
Dette skyldes sandsynligvis, at det er relativt nemt at kontrollere smittevejene for nematoder i
lukkede systemer. Nematoderne kan overføres med inficeret jord, det vil sige, at de også kan
overføres via redskaber, der ikke er rengjort for inficeret jord. Desuden kan de overføres med både
levende og dødt inficeret plantemateriale. De fleste arter forekommer udelukkende på eller i
rødderne, hvorfor overførsel med overjordiske plantedele ikke er sandsynlig. En undtagelse er dog
stængelnematoden, Ditylenchus dipsaci, der forekommer i og kan overføres med overjordiske
plantedele, inklusive frø (CABI 2020c, Green and Sime 1979). Med de rette foranstaltninger, dvs. at
der ikke indføres inficeret jord og plantemateriale, og der anvendes tilstrækkeligt rengjorte
redskaber, vurderes det således, at risikoen for smitte med skadevoldende nematoder til lukkede
produktionssystemer er lav.
I tilfælde, hvor skadevoldende nematoder etablerer sig i et produktionssystem, kan det være
vanskeligt at kontrollere angrebet. Ved lave populationstætheder overses nematod-angreb på
rødderne let, da symptomerne typisk er milde, spredte og let kan forveksles med symptomer på
næringsstof- eller vandmangel (McPartland et al. 2000, Vestergård 2019). Derfor erkendes angreb
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med nematoder ofte først sent, når populationstæthederne er høje, og populationen er spredt til
store dele af dyrkningsarealet (Vestergård 2019). I disse tilfælde kan kontrol af angrebet være
vanskeligt. Der er ingen godkendte kemiske bekæmpelsesmidler mod planteparasitiske
nematoder. Cystenematoder, fx Heterodera schachtii og H. humulus, har hvilestadier, der kan
overleve adskillige år uden adgang til værtsplanter. Ved udbredt smitte med cystenematoder, kan
angrebet således kun kontrolleres, hvis jord eller vækstsubstrat udskiftes, damp-steriliseres eller
friholdes fra modtagelige værtsplanter i adskillige år (McPartland et al. 2000).
Rodgallenematoder (Meloidogyne spp.), rodsårsnematoder (Pratylenchus spp.) og ektoparasitiske
rodnematoder (fx Paralongidorus spp., Helicotylenchus spp., Scutelollonema spp., Rotylenchus spp
og Zygotylenchus spp.) overlever ikke tilsvarende lange perioder uden adgang til værtsplanter og
kan derfor kontrolleres ved at holde jord eller vækstsubstrat fri for værtsplanter i en periode
(adskillige måneder) eller ved at udskifte eller damp-sterilisere jord eller vækstsubstrat (McPartland
et al. 2000, Vestergård 2019). På friland kan rodgallenematoden M. hapla kontrolleres ved en
kombination af tidlig nedmuldning af modtagelige fangafgøder efterfulgt at sortbrak (Vestergård
2019).
Symptomer på angreb af stængelnematoder (D. dipsaci) er fortykkede grene og bladstilke,
undertiden også midterribben i blade. Senere deformeres stænglerne og fremstår fortykkede,
drejede og forkortede, og planterne begynder at visne (McPartland et al. 2000).
Stængelnematoderne inficerer fra jorden og kontrolleres derfor med tiltag svarende til
ovenstående arter (McPartland et al. 2000).
Der er i litteraturen kun beskrevet 14 taxa af nematoder, der er skadevoldende på Cannabis sativa,
og der findes ikke oplysninger om forekomst af planteparasitiske nematoder på Cannabis sativa i
lukkede produktionsfaciliteter. Da den tilgængelige viden er så begrænset, er alle arter/slægter,
der betragtes som skadevoldende på Cannabis sativa (inklusive hamp-sorter) taget med i tabellen
i bilag 2. I de tilfælde, hvor der findes oplysninger om de forhold, hvorunder forekomsten er
konstateret, fremgår det af tabellen.
Alle arter af nematoder, som i litteraturen nævnes som forekommende på Cannabis sativa, er
gennemgået. Som udgangspunkt er oversigter over nematoder i Cannabis benyttet (CABI 2020a,
McPartland et al. 2000). Derudover er der foretaget søgninger i Web of Science og i Google. De
enkelte nematodarters udbredelse og forekomst i Danmark er baseret på CABI Crop Protection
Compendium, samt på AU’s kendskab til danske væksthusskadedyr.

Skadedyr
På verdensplan findes omkring 300 forskellige arter af planteædende dyr associeret med
Cannabis sativa (McPartland 1996b, McPartland et al. 2000). Den tilgængelige litteratur på
området er fokuseret på skadedyr af økonomisk betydning. Ud over disse arter vil yderligere et
ukendt antal arter forekomme på C. sativa i form af planteædere, der ikke gør nævneværdig
skade, eller i form af nyttedyr. Her omtales alene planteædende arter, der kan karakteriseres som
skadedyr.
Skadedyr på C. sativa omfatter en række forskellige grupper, der spænder fra invertebrater til fugle
og pattedyr (McPartland 1996b, McPartland et al. 2000). Her omtales alene invertebrater
(entognater, insekter, spindlere, snegle), da de øvrige grupper ikke har relevans if. dyrkning af C.
sativa i væksthuse eller vækstkamre. Endvidere omtales kun arter, som vides at forekomme i
Danmark (Bilag 2).
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De potentielle danske skadedyr på C. sativa varierer vidt i deres livscyklus, spredningsveje og i
hvilke plantedele, der angribes. Arterne spænder således over arter, der angriber blade, stængler,
rødder eller blomster, og over arter, som primært lever på planternes overjordiske dele, til arter der
primært er associeret med rødderne. Nogle arter spredes overvejende ved egen kraft, mens andre
primært flyttes rundt med menneskelig aktivitet, fx ved transport af jord eller planter. For de
potentielle danske skadedyr på C. sativa er levesteder på planten samt spredningsveje angivet i
tabellen i Bilag 2.
Der er endvidere stor forskel mellem arterne i deres udbredelse og hyppighed i Danmark
(allearter.dk, naturbasen.dk, Den danske rødliste 2020). Nogle af arterne er primært knyttet til
væksthuse, hvor de enten kan forekomme udbredt i mange afgrøder eller kun i visse typer af disse;
andre arter forekommer både i væksthuse og på friland, mens atter andre overvejende er
frilandsskadedyr med stærkt varierende geografisk udbredelse og hyppighed.
Frilandsskadedyrene kan ved egen kraft eller via plantemateriale eller dyrkningsmedie invadere
væksthuse eller vækstkamre og efterfølgende etablere sig. For de potentielle danske skadedyr på
C. sativa er forekomst og udbredelse angivet i Bilag 2.
Foranstaltninger til begrænsning af skadedyrs indtrængen i dyrkningsfaciliteter samt brug af
skadedyrsfrit plantemateriale og dyrkningsmedie vil i væsentlig grad kunne minimere forekomsten
af mange af de potentielle skadedyr i cannabis.
Visse invertebrater indeholder toksiske stoffer, der fungerer som led i forsvaret mod naturlige
fjender. Blandt de danske arter, som potentielt kan optræde som skadedyr i cannabis (Bilag 2), er
indhold af toksiske stoffer dokumenteret for stinktægen Halyomorpha halys (Anderson et al. 2012)
og for brun bjørnespinder (Arctia caja) (Hsiao et al. 1980). Folk, der kommer i kontakt med disse to
arter, kan få udslæt af de frigivne stoffer (Anderson et al. 2012, Frazer 1965). Det er uvist, om disse
stoffer vil bevare deres virkning efter en forarbejdningsproces af plantemateriale, hvori insekterne
forekommer, og dermed om insekternes forekomst i danskproduceret cannabis kan udgøre en
sundhedsrisiko for slutbrugerne.
Alle arter af skadedyr, som i litteraturen nævnes som forekommende på Cannabis sativa, er
gennemgået for udbredelser og forekomst i Danmark baseret på allearter.dk, naturbasen.dk, den
danske rødliste (https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/), samt på AU’s
kendskab til danske væksthusskadedyr. For angivelser, der stammer fra naturbasen.dk, tages
forbehold for mulige skævheder i indrapporteringen, idet visse grupper (fx sommerfugle) har større
bevågenhed end andre (fx springhaler).
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Bilag 2: Liste over skadevoldere i cannabis
Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Virus

Beet curly top
virus

De fleste plantedele Ingen tilgængelig
information. Virus
overføres med
insektvektor, så hvis de
kontrolleres vil den dog
næppe være et
problem i lukkede
produktionsfaciliteter,
medmindre
modermateriale
allerede er inficeret.
De fleste plantedele Da viroidet kan
overføres med frø kan
det introduceres ad den
vej hvis der benyttes
frøformering. Andre
infektionsveje til
lukkede
produktionsfaciliteter
forekommer
usandsynlige hvis
arbejdere ifører sig
arbejdstøj og vasker
hænder/redskaber (af
hensyn til mekanisk
smitte).
De fleste plantedele Ingen viden. Hvis
Bemisia kontrolleres er
virus næppe et
problem.

Hop latent
viroid

Lettuce
chlorosis virus

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Fundet i andre
planter i
Danmark
Forekommer
ikke i Danmark

Smitteveje

Transmitteret af
insektvektor, Circulifer
tenellus i N. Amerika, C.
tenellus, C. opacipennis i
de mediterrane område.
Ikke frøoverført.

EPPO 2020, http://biomirror.im.ac.cn/mirrors/pvo/vid
e/descr081.htm, Giladi et al
2020

Kunne
forekomme i
humle i DK, da
den er fundet
over hele
verden og
viroidet kan
være latent

Overvejende mekanisk
overførsel mellem
planter. Lav overførsel
med frø og pollen. Ingen
evidens for
vektoroverførsel, men
kan ikke udelukkes.

Bektas et al. 2019, Pethybridge
et al 2008

Er kun fundet i
Spanien i
Europa

Overførsel med Bemisia

EPPO 2020, Duffus et al. 1996,
Hadad et al 2019
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Andre
informationer

Referencer

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Fundet i andre
planter i
Danmark
Viruset er bl.a.
AMV har et
frøoverført og kan
meget bredt
derfor introduceres den værtsregister
vej til lukkede faciliteter og forekommer
hvis der benyttes
også i Danmark
frøformering. Ellers
næppe en risiko hvis
vektor ikke findes.
CMV kan overføres
CMV har et
med frø hvilket derfor
meget bredt
kan være en
værtsregister
introduktionsvej til
og forekommer
lukkede faciliteter.
i Danmark
ArMV kan overføres
Forekommer i
med frø og kan dermed DK. Kan inficere
introduceres til lukkede et stort antal
faciliteter.
værter
Nematodeoverførsel vil
næppe være et
problem i lukkede
faciliteter.
Vides ikke
Vides ikke

Alfalfa mosaic
virus

De fleste plantedele

Cucumber
mosaic virus

De fleste plantedele

Arabis mosaic
virus

De fleste plantedele

Hemp mosaic
virus

De fleste plantedele

Cannabis
cryptic virus
(benævnes
visse steder
'Hemp streak
virus')

De fleste plantedele CanCV overføres ikke
Vides ikke
med frø eller pollen, det
vides ikke, om virusset
har insektvektorer.
Virusset forekommer
tilsyneladende i den
fleste hamp-planter,
både i planter med
symptomer og i planter
uden.
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Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Overføres med vektor,
bl.a. Myzus persicae og
Aphis arter. Frøoverført.

McPartland et al. 2000, CABI
2020a, Schmidt 1970.

Overføres med
insektvektor, bl.a Myzus
persicae og Aphis arter.
Frøoverført

CABI 2020a, McPartland et al.
2000, Schmidt 1970

ArMV overføres med frø
og med nematoder
(Xiphinema spp.)

Schmidt 1970, CABI 2020a,
McPartland et al. 2000

Overføres med Phorodon Ikke megen
cannabis
viden
tilgængelig
Vides ikke
Ikke megen
viden
tilgængelig

McPartland et al. 2000
Righetti et al.2017

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Ikke rapporteret

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Bakterier og
phytoplasma

Agrobacterium
tumefasciens

Stængelbasis, rod,
stængel (sjældent)

Jord, planterester, frø (i
humle)

McPartland et al. 2000,
Naturbasen 2020

Stængel, blad

Ikke rapporteret

Nej

Stiklinger, frø (?), i andre
værtplanter: biller

Stængel, blad

Ikke rapporteret

Nej

Stiklinger, frø, jord,
planterester, vand (regn)

Arten er polyfag.
Hamp angives at
være meget
modtagelig for
infektion.
Angriber normalt
karvæv i arter af
Cucurbitaceae. I
Europa fundet i
Tjekkiet og
Litauen.
Klassificeres
siden 2010 som
Ps. cannabina, er
tidligere
benævnt Ps.

Erwinia
tracheiphila

Pseudomonas
cannabina

McPartland et al. 2000, CABI
2020a

Bull et al. 2010, McPartland et
al. 2000

syringae pv.
cannabina.
Pseudomonas
syringae pv.
mellea

Blad

Ikke rapporteret

Nej

Ingen viden om
fund i DK
Ikke beskrevet;
Angriber normalt
formentligt jord,
tobak. Fundet i
planterester, vand (regn), Europa, dig ikke
stiklinger
DK. Er muligvis
synonym med

McPartland et al. 2000, CABI
2020a

P.syringae pv.
tabaci

Pseudomonas
syringae pv.
mori

Stængel

Ikke rapporteret

Nej

Jord, planterester, vand
(regn), stiklinger

Pseudomonas
syringae pv.
tabaci

Blad

Ikke rapporteret

Nej

Jord, planterester, vand
(regn), stiklinger
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Angriber også
morbær m.v. Ikke
rapporteret fra
Nordeuropa.
Forekommer
lokalt i Tyskland (i
anden planteart).
Kun 1 reference
fra hamp,
angriber kun
planter i
vandlidende jord

McPartland et al. 2000, CABI
2009
McPartland et al. 2000, CABI
2020a

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Xanthomonas
campestris
sensu lato

Stængel, blad

Ikke rapporteret

Cannabis
phytoplasmal
disease
Ægsporealger Pythium

Blad, blomsterstand

Ikke rapporteret

Nej

Stiklinger, frø (?),
overføres af bl.a
småcikader

Rod

Ja

Ja

Vand, jord

Ja

Nej

Vand, jord

Rod

Ja

Nej

Vand, jord

Rod

Ja

Nej

Vand, jord

aphanidermatu
m
Pythium
Rod
catenulatum
Pythium
dissotocum
Pythium
myriotolum

Fundet i andre Smitteveje
planter i
Danmark
Patovar der
Frø, planterester, vand
angriber C.
(regn), stiklinger
sativa findes
formentligt ikke
i andre planter i
Danmark

Andre
informationer

Referencer

Bull et al.
Bull et al. 2010, McPartland et
ændrede i 2010 al. 2000
klassifikationen
fra Xanthomonas

campestris pv.
cannabis;

bakterien der
angriber hamp
indgår ikke i de
seneste
revisioner af
taxonomien, så
placering er
uafklaret.
Værtspektret
omfatter ud over
hamp bl.a humle,
agurk og
Pelargonium.
Forekommer ofte
i hamp på friland
i Nevada, USA.
Ikke rapporteret
fra DK
Bredt
værtspektrum
Patogenitet ikke
verificeret i C.

McPartland et al. 2000, Wang
2019

PunJa & Rodriguez 2018, PunJa
et al. 2018, PunJa et al. 2019,
Petersen 2001
PunJa et al. 2019

sativa
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Bredt
værtspektrum
Bredt
værtspektrum

PunJa & Rodriguez 2018, PunJa
et al. 2019
PunJa & Rodriguez 2018, PunJa
et al. 2019

Organismegruppe

Svampe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Pythium
Rod
ultimum
Pseudoperonos Blad
pora
cannabina
Pseudoperonos Blad
pora humuli

Ja

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Ikke rapporteret

Nej

Ikke rapporteret

Nej

Vind, vand, jord, stiklinger Findes normalt i
humle, fundet i
denne art i
Sverige

McPartland et al. 2000, Juel
1928

Alternaria
Blad, blomsterstand
alternata
Bipolaris
Blad
gigantea
Botrytis cinerea Blomsterstand, evt.

Ja

Ja

Ikke fundet i
hamp i DK

Ikke rapporteret

Nej

Jerushalmi et al. 2020,
McPartland 2000, Anon. 1949
Anon.2020

Ja

Ja

Vind, jord, planterester,
frø, stiklinger
Vind, jord, planterester,
(frø?), stiklinger
Vind, evt. stiklinger

3 Botrytis arter
isoleret fra hamp
i Oregon
Ligner ikke de to
arter tidligere
beskrevet fra C.

McPartland et al. 2000, CABI
2020, Garfinkel 2020

Vand, jord

Bredt
McPartland et al.2000,
værtspektrum
Anon.2020, Knudsen et al. 2005
Vind, vand, jord, stiklinger Fundet i Tyskland CABI 2020a, McPartland et al.
2000

stængel

Cercospora cf.
flagellaris

Blad

Ikke rapporteret

Nej

Vind, jord, planterester,
stiklinger

Colletotrichum
fioriniae

Stængel, (blad)

Ikke rapporteret

?

Curvularia
americana

Blad

Ikke rapporteret

?

Curvularia
lunata

Blad

Ikke rapporteret

?

Curvularia
trifolii

Blad

Ikke rapporteret

Nej

Vind, jord, vand, stiklinger Er udskilt fra C.
acutatum, som
findes i DK. To
andre arter i
McPartland et al.
2000
Jord, planterester, vind,
Meget lidt
stiklinger
information om
arten
Jord, planterester, vind,
Er kosmopolit,
stiklinger
bredt
værtspektrum
Jord, planterester, vind,
Kendes i øvrigt
stiklinger
kun fra Trifolium
(kløver), muligvis
fejlID

Anon.2020, McPartland et al.
2000

sativa
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Anon.2020, CABI 2020a

Anon.2020, McPartland et al.
2000
Anon.2020, CABI 2020a
Anon. 2020

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Exserohilum
rostratum
Fusarium
brachygibbosu
m
Fusarium
equiseti

Blad

Ikke rapporteret

Fundet i andre
planter i
Danmark
Nej

Smitteveje

Rod, stængelbasis

Ikke rapporteret

Nej

Rod, blomsterstand

Ikke rapporteret

Ja

Jord, planterester, vind,
frø

Fusarium
graminaearum
Fusarium
oxysporum
Fusarium
proliferatum
Fusarium solani

Blomsterstand

Ikke rapporteret

Ja

Jord, planterester, frø (?)

Rod, stængelbasis

Ja

Ja

Rod, stængelbasis

Ja

Ja

Rod, stængelbasis

Ja

Ja

Jord, planterester, vind,
(frø?)
Jord, planterester, vind,
frø
Jord. Planterester, vind

Golovinomyces Blad, blomsterstand
cichoracearum
sensu lato
Lasiodiplodia
Stængel
theobromae

Ja

Ja

Vind, stiklinger

Ikke rapporteret

Nej

Jord, planterester, frø

Macrophomina
phaseolini
Neofusicoccum
parvum
Pseudocercosp
ora cannabina

Rod, stængelbasis,
stængel
Stængel

Ikke rapporteret

Ja

Ikke rapporteret

Nej

Jord, planterester,
(frøsmitte i andre arter)
Jord, planterester

Blad

Ikke rapporteret

Nej

Jord, planterester, vind

Andre
informationer

Jord, planterester, vind,
stiklinger
Jord, planterester, vind

PunJa et al. 2018, CABI 2020a
PunJa et al. 2018
Er fundet i rødder
på friland,
patogenitet ikke
påvist. Isoleret fra
blomster
indendøre men
patogenitet
uafklaret. Ikke
fundet i hamp i
DK
Ikke fundet i
hamp i DK
Ikke fundet i
hamp i DK
Ikke fundet i
hamp i DK
Ikke fundet i
hamp i DK
Ikke fundet i
hamp i DK

Anon.2020, PunJa et al. 2018,
PunJa 2018, Thrane et al. 2006

Fundet i mange
lande i Europa,
bredt
værtspektrum
Ikke fundet i
hamp i DK

Anon. 2020, CABI 2020a

Anon. 2020, CABI 2020a
Anon. 2020, PunJa & Rodriguez
2018, CABI 2020a
PunJa 2020c, Thrane et al.
2010
Anon.2020, CABI 2020a,
Jerushalmi et al. 2020
PunJa 2018, Anon. 2020, Mørk
et al. 2011

Anon. 2020, CABI 2020a
Alberti et al. 2018

Muligvis identisk
med Cercospora

cf. Flagellaris
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Referencer

Anon.2020, McPartland et al.
2000, Doyle et al. 2019

Organismegruppe

Nematoder

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Ikke rapporteret

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Rhizoctonia
solani
Sclerotinia
(Athelia) rolfsii
Sclerotinia
minor

Rod, stængelbasis,
stængel
Rod, stængelbasis,
stængel
Stængelbasis

Jord, planterester

Ikke rapporteret

Ja

Jord, planterester

Anon.2020, McPartland 2000,
CABI 2020a
Anon.2020, CABI 2020a

Ikke rapporteret

Nej

Jord, planterester

Stængel, (blad)

Ikke rapporteret

Ja

Jord, planterester

Blad

Ikke rapporteret

Nej

Vind

Ikke fundet i
hamp i DK
Ikke fundet i
hamp i DK
Fundet i mange
lande i Europa,
bredt
værtspektrum
Ikke fundet i
hamp i DK
Meget lidt
information om
arten

Sclerotinia
sclerotiorum
Uredo
kriegeriana
Meloidogyne
incognita
Meloidogyne
hapla

Rod

Ikke rapporteret

Nej

Rod

Ikke rapporteret

Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale
Ja, meget bredt Jord, mekanisk, inficeret
værstspektrum plantemateriale
inden for de tokimbladede

Meloidogyne
javanica

Rod

Ikke rapporteret

Nej

Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale

Meloidogyne
enterolobii
Heterodera
schachtii

Rod

Ikke rapporteret

Nej

Rod

Ikke rapporteret

Ja, bredt
værstspektrum
inden for
amarantfamilien (fx
roer, spinat,
rødbede) og
korsblomstfamilien (fx
raps, kålarter)

Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale
Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale
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Koike et al. 2019, CABI 2020a

Anon.2020, McPartland et al.
2000, CABI 2020a
Anon. 2020, McAPrtland et al.
2000

McPartland et al. 2000.
Infektionsforsøg i
vækstkammer,
markforsøg
(naturligt inficeret
mark)
Friland,
væksthusforsøg
Friland

McPartland et al. 2000. de
Meijer EPM 1993, de Meijer &
van Soest 1992, Vestergård &
Dam 2019
McPartland et al. 2000. CABI
2020a, Song et al. 2017, Pofu &
Mashela 2014
Ren et al. 2020, CABI 2020a
Jakobsen& Hansen 2000,
McPartland et al. 2000, CABI
2020a

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Heterodera
humuli
Ditylenchus
dipsaci (hør-

Rod

Ikke rapporteret

Fundet i andre
planter i
Danmark
Nej

Stængel

Ikke rapporteret

Ja

Pratylenchus
penetrans

Rod

Ikke rapporteret

Pratylenchus
spp.

Rod

Ikke rapporteret

Paralongidorus Rod
maximus
Helicotylenchus Rod

Ikke rapporteret

Ja, meget bredt
værtsspektrum,
kan inficere
hundredevis af
såvel en- som
to-kimbladede
arter
Ja, meget bredt
værtsspektrum,
kan inficere
hundredevis af
såvel en- som
to-kimbladede
arter
Nej

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale
Jord, mekanisk, frø,
inficeret plantemateriale

Infektionsforsøg

McPartland et al. 2000, CABI
2020a, Winslow 1954
McPartland et al. 2000, CABI
2020a, Winslow 1954

Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale

Infektionsforsøg i
væksthus

McPartland et al. 2000, CABI
2020a, Kok et al. 1996

Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale

Friland

Dippenaar et al. 1996, CABI
2020a

hampracen/rugracen)

Ikke rapporteret

spp.

Scutellonema
sp.

Rod

Ikke rapporteret

Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale
Ja, meget bredt Jord, mekanisk, inficeret
værtsspektrum, plantemateriale
kan inficere
hundredevis af
såvel en- som
to-kimbladede
arter
Nej
Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale
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McPartland et al. 2000
Friland

Dippenaar et al. 1996,
Andersen 1979, CABI 2020a

Friland

McPartland et al. 2000,
http://nemaplex.ucdavis.edu/T
axadata/G121.aspx

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale

Friland

Dippenaar et al. 1996,
Andersen 1979

Ikke rapporteret

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja, slægten
findes i
Danmark, men
det vides ikke
om de i
Danmark
forekommende
arter angriber
cannabis
Nej

Rotylenchus

Rod

Ikke rapporteret

Rod

Havekuglesprin Blad
ger (Bourletiella
hortensis)

Ja

Ja

Indkravlende; med jord;
med planter

Friland; få fund

Lucerneloppe
(Sminthurus
viridis)

Blad

Ingen viden

Ja

Indkravlende; med jord;
med planter

Friland; få fund

Nelliketrips
(Thrips tabaci)

Blad

Ja

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Væksthus, friland; McPartland 1996, McPartland et
udbredt
al 2000,Deardorff & Wadsworth
2017, Havenyt 2020a

Saintpauliatrips
(Frankliniella
occidentalis)

Blad, blomst

Ja

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Primært
væksthus;
udbredt

Sort
væksthustrips
(Heliothrips

Overjordiske dele

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med planter

Ingen viden

spp.

Zygotylenchus
guevarai
Skadedyr
Entognater
- springhaler

Insekter
- trips

haemorrhoidali
s)
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Jord, mekanisk, inficeret
plantemateriale

CABI 2020a

McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020
McPartland 1996, Naturbasen
2020

McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Havenyt
2020a; British Columbia, Ministry
of Environment and Climate
Change Strategy 2019.
McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Ingen viden

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

- græshopper Syngende
løvgræshoppe
(Tettigonia
cantans)
Jordkrebs
(Gryllotalpa
gryllotalpa)
Husfårekylling
(Acheta
domestica)
- kakerlakker Tysk kakerlak
(Blattella
germanica)
Brunstribet
kakerlak
(Supella
longipalpa)
- ørentviste
Almindelig
ørentvist
(Forficula
auricularia)

Blad

Indflyvende; med jord;
med planter

McPartland 1996; McPartland et
al 2000, Den danske rødliste
2020

Rod

Ingen viden

Ja

Med jord

Friland;
begrænset
udbredelse men
talrig
Friland; truet

Overjordiske dele

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; ret
sjælden

Overjordiske dele

Ingen viden

Ja

Indkravlende; med
planter

Friland; udbredt

Overjordiske dele

Ingen viden

Ja

Indkravlende; med jord;
med planter

Friland; mindre
udbredt

Blad, blomst

Ja

Ja

Indkravlende; med jord;
med planter

Friland; udbredt

- næbmundede

Bønnetæge
(Nezara
viridula)

Overjordiske dele

Ingen viden

Ja

Indflyvende/-kravlende;
med planter

Friland; få fund

Ildtæge
(Pyrrhocoris
apterus)

Blomst, frø

Ingen viden

Ja

Indflyvende/-kravlende;
med planter

Friland; næsten
truet

Nysius ericae

Overjordiske dele

Ingen viden

Ja

Friland; få fund

Halyomorpha
halys

Blad, blomst

Ingen viden

Ja

Toplettet
bederoetæge
(Calocoris
norvegicus)

Overjordiske dele

Ingen viden

Ja

Indflyvende/-kravlende;
med planter
Indflyvende/-kravlende;
med planter
Indflyvende/-kravlende;
med planter
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Friland; få fund
Friland; udbredt

McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al 2000, ABSkadedyrsservice.dk 2020
McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Absolut
Skadedyrsservice 2020
McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020; Colorado State University
2020a
McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, Naturbasen
2020
Britt & Kuhar2019, Villanueva et
al. 2019, Naturbasen 2020
McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Treplettet
nældetæge
(Liocoris
tripustulatus)
Klarvinget
kanttæge
(Liorhyssus
hyalinus)
Rosencikade
(Edwardsiana
rosae)
Almindelig
skumcikade
(Philaenus
spumarius)
Langfrynset
uldlus
(Pseudococcus
longispinus)
Hornskjoldlus
(Parthenolecani
um corni)
Nerieskjoldlus
(Saissetia
coffeae)
Ferskenbladlus
(Myzus
persicae)

Pollen

Ja

Indflyvende/-kravlende;
med planter

Friland; udbredt

McPartland 1996 McPartland et
al 2000, Naturbasen 2020

Blomst

Ingen viden

Indflyvende/-kravlende;
med planter

Friland; få fund

Cranshaw et al. 2019,
Naturbasen 2020

Overjordiske dele

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med planter Friland; få fund

McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Naturbasen 2020

Stængel, blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med planter Friland; udbredt

McPartland 1996, Naturbasen
2020

Blad

Ingen viden

Ja

Med planter

Ingen viden

McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017

Stængel, blad

Ingen viden

Ja

Med planter

Ingen viden

Stængel, blad

Ja

Ja

Blad

Ja

Ja

Bedebladlus
(Aphis fabae)

Blad

Ja

Ja

Humlebladlus
(Phorodon
humuli)

Blad

Ingen viden

Ja

McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017
Med planter
Ingen viden
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017
Indflyvende; med planter Væksthus, friland; McPartland 1996, McPartland et
udbredt
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturporten
2020
Indflyvende; med planter Væksthus, friland; McPartland 1996, McPartland et
udbredt
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Havenyt
2020b
Indflyvende; med planter Ingen viden
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017
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Organismegruppe

- biller

Art

Plantedele der
angribes

Agurkebladlus Blad
(Aphis gossypii)

Ja

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Brun
Blad
knopurtbladlus
(Uroleucon
Jaceae)
Kartoffelbladlus Blad
(Aulacorthum
solani)
Væksthusmellu Blad
s (Trialeurodes
vaporariorum)

Ingen viden

Ja

Ja

Ja

Indflyvende; med planter Væksthus, friland; DiFonzo 2020, Havenyt 2020c
udbredt

Ja

Ja

Indflyvende; med planter Væksthus;
udbredt

Bomuldsmellus
(Bemisia
tabaci)

Ja

Ja

Indflyvende; med planter Væksthus;
udbredt

Stor gulstribet
Rod, blad, blomst
jordloppe
(Phyllotreta
nemorum)
Blanksort
Rod, blad, blomst
kåljordloppe
(Phyllotreta
atra)
Bedejordloppe Rod, blad, blomst
(Chaetocnema
concinna)
Chaetocnema Rod, blad, blomst

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Luperus
flavipes

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt
men sjælden

Blad

hortensis

Blad

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter
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Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Indflyvende; med planter Væksthus, friland; McPartland 1996, McPartland et
udbredt
al. 2000, Havenyt 2020c,
Cranshaw et al. 2019
Indflyvende; med planter Friland; få fund
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Naturbasen 2020

McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Havenyt
2020d
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017,
Plantedoktoren 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000,Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Ingen viden

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Kornbladbille

Blad

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

McPartland 1996, Den danske
rødliste 2020

Skræntskyggebille (Opatrum
sabulosum)

Stængel, blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Mordellistena
parvula

Stængel, blomst

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Sortrandet
oldenborre
(Melolontha

Rod

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
men ikke
almindelig
Friland; næsten
truet

Almindelig
oldenborre
(Melolontha

Rod

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
temmelig
almindelig

Skræntoldenborre
(Maladera

Rod

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; næsten
truet

Rod, stængel, blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; sjælden

Bladribbesnude Stængel
bille
(Ceutorhynchus

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al .2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020

Stængel

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Mecinus labilis, Stængel
syn. Gymnetron
labile

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
men sjælden

(Oulema
melanopus)

hippocastani)

melolontha )

holosericea)
Ceutorhynchus
rapae

pallidactylus)
Rhinoncus
pericarpius
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McPartland 1996, McPartland et
al 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020

Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Mecinus
Stængel
pascuorum, syn.
Gymnetron
pascuorum

Ingen viden

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Stribet
Rod, blad
bladrandbille
(Sitona lineatus)
Lille
Rod, blad
bladrandbille
(Sitona
sulcifrons)
Sitona
Rod, blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Stribet
kornsmælder
(Agriotes
lineatus)
Amerikansk
rismelbille
(Tribolium
confusum)
Græstørvmyre
(Tetramorium
caespitum)

Rod

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
men ikke
almindelig
Friland;
almindelig

Ingen viden

Ingen viden

normalt ikke på Indflyvende; med planter Stalde, huse mv.;
planter; findes i
udbredt,
DK
almindelig

CABI 2020b, Den danske
rødliste 2020

Rod

Ingen viden

normalt ikke
associeret med
planter; findes i
DK

indflyvende/-kravlende;
med jord; med planter

Friland; hist og
her

Cranshaw et al. 2019,
Naturbasen 2020

Liriomyza
strigata

Blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; hist og
her

Liriomyza
eupatorii

Blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; hist og
her

McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000.,Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020

humeralis

- årevingede

- tovingede

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter
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Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Indflyvende; med planter Friland; udbredt,
almindelig

McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland
et al. 2000, Den danske rødliste
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020

Organismegruppe

sommerfugle
og
møl

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Ingen viden

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Liriomyza
cannabis

Blad

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; få fund

Blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; hist og
her

Agromyza
reptans

Blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; få fund

Bønneflue
(Delia platura)

Rod

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Landbrugsskade
dyr; udbredelse
uvis

Lille kålflue
Rod
(Delia radicum)

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Mosestankelbe
n (Tipula
paludosa)
Sørgemyg
(Bradysia sp.)

Rod

Ja

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Landbrugsskade
dyr; udbredelse
uvis
Friland;
almindelig

McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, HortiAdvice
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, SEGES 2020
McPartland 1996, Naturbasen
2020

Chromatomyia
horticola

Rod

Ja

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Majshalvmøl
(Ostrinia
nubilalis)

Stængel, blad

Ingen viden

Ja

Pileborer
(Cossus cossus)

Stængel

Ingen viden

Ja

Væksthus, friland; McPartland 1996, McPartland et
udbredt
al. 2000, Havenyt 2020e; British
Columnia, Ministry of
Environment and Climate
Change Strategy 2019.
Indflyvende; med planter Friland;
McPartland 1996, McPartland
sydøstlige dele af et al. 2000, Deardorff &
landet; under
Wadsworth 2017,
udbredelse
Landbrugsavisen 2014
Indflyvende; med jord;
Friland; udbredt
McPartland 1996, McPartland et
med planter
al. 2000, Naturbasen 2020
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Organismegruppe

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Ingen viden

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Kålugle
(Mamestra
brassicae)

Blad, blomst

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Blad, blomst

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Pileurtugle
(Melanchra
persicariae)

Blad, blomst

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Brun
bjørnespinder
(Arctia caJa)

Blad, blomst

Ingen viden

Ja

indflyvende; med planter Friland; næsten
truet

Gulstribet
halvmøl
(Loxostege
sticticalis)
Dødningehove
d (Acherontia
atropos)
Kriger trækugle
(Helicoverpa
armigera)
Cikorieugle
(Heliothis
viriplaca)

Blad, blomst

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; få fund

Blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; hist og
her

McPartland 1996, McPartland et
al.2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Naturbasen 2020

Gammaugle
(Autographa
gamma)

Blad, blomst

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland;
strejfende

Blad, blomst

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; spredt
forekomst

Ypsilonugle
(Agrotis ipsilon)

Rod, stængel, blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig
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McPartland 1996, McPartland et
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Wadsworth 2017, Den danske
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McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Naturbasen
2020

Organismegruppe

Spindlere
- mider

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Ingen viden

Fundet i andre
planter i
Danmark
Ja

Agerugle
(Agrotis
segetum)

Rod, stængel, blad

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland; udbredt,
almindelig

Smalvinget
Overjordiske dele
ugle
(Spodoptera
exigua)
Tidselsommerfu Blad
gl (Vanessa
cardui)
Nældesommerf Blad
ugl (Araschnia
levana)

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med jord;
med planter

Friland;
strejfende

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med planter Friland;
strejfende

McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Den danske
rødliste 2020
McPartland 1996, Den danske
rødliste 2020

Ingen viden

Ja

McPartland 1996, McPartland et
al. 2000, Den danske rødliste
2020

Stor
kålsommerfugl
(Pieris
brassicae)
Lille
kålsommerfugl
(Pieris rapae)
Melmøl
(Ephestia
kuehniella)
Såret ugle
(Peridroma
saucia)

Blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med planter Friland;
begrænset
udbredelse men
almindelig
Indflyvende; med planter Friland; udbredt,
almindelig

Blad

Ingen viden

Ja

Indflyvende; med planter Friland; udbredt,
almindelig

Villanueva et al. 2019, Den
danske rødliste 2020

?

Ingen viden

Blad

Ingen viden

Normalt ikke på Indflyvende; med planter
planter; findes i
DK
Ja
Indflyvende; med jord;
med planter

Primært bagerier, CABI 2020b, Pestium.dk 2020
møllerier
mv.;udbredt
Friland;
Cranshaw W et al. 2019, Den
strejfende
danske rødliste 2020

Væksthusspind
emide
(Tetranychus
urticae)

Overjordiske dele

Ja

Ja

Mekanisk; med planter

Brevipalpus
obovatus

Overjordiske dele

Ja

Ja

Mekanisk; med planter

Væksthus, friland; McPartland 1996, McPartland et
udbredt
al, 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017, Havenyt
2020f; Colorado State University
2020b
Ingen viden
McPartland 1996, McPartland et
al, 2000, Deardorff &
Wadsworth 2017
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Villanueva et al. 2019, Den
danske rødliste 2020

Organismegruppe

Snegle

Art

Plantedele der
angribes

Fundet i lukkede
produktionsfaciliteter

Fundet i andre
planter i
Danmark

Smitteveje

Andre
informationer

Referencer

Mekanisk; med planter

Ingen viden

Cranshaw et al. 2019

Friland; flere arter
generelt
almindelige
Friland; flere arter
generelt
almindelige
Friland; flere arter
generelt
almindelige
Friland;
begrænset
udbredelse

Deardorff & Wadsworth 2017

Polyphagotarso Overjordiske dele
nemus latus

Ja

Agersnegle
(Deroceras sp.)

Blad

Ingen viden

Ja

Indkravlende, med jord;
med planter

Arion sp.

Blad

Ingen viden

Ja

Indkravlende, med jord;
med planter

Limax sp.

Blad

Ingen viden

Ja

Indkravlende, med jord;
med planter

Plettet
voldsnegl
(Cornu

Blad

Ingen viden

Ja

Indkravlende, med jord;
med planter

aspersum)
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