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Bomullsmjöllusen skadar många prydnads- och
grönsaksväxter som odlas i växthus genom att
den suger näring ur bladvävnaden. Samtidigt
sprider den olika växtvirus. Mjöllusen påminner om växthusmjöllusen men är spädare
med gulaktig kroppsfärg. Mjöllusen sprids med
växter. Importerat plantmaterial av växthusväxter, snittblommor och krukväxter kan därför
sprida bomullsmjöllöss. Bomullsmjöllusen är
en växtskadegörare som enligt lagen om skydd
för växters sundhet (702/2003) skall utrotas.
Om man upptäcker eller misstänker den måste
växtskyddsmyndigheterna kontaktas. I Finland
har mjöllusen upptäckts sporadiskt, och förekomsterna har bekämpats.

Kännetecken och levnadssätt
Bomullsmjöllusen påminner om växthusmjöllusen. Båda är vita, små insekter med ett vitt,
puderaktigt damm på ytan av kroppen. Arterna
särskiljs genom sin storlek, färg och kroppsbyggnad. Deras egenskaper varierar bl.a. beroende på värdväxten och förhållandena, och det
krävs alltid en laboratorieundersökning för att
art-bestämma dem. Alla utvecklingsstadier av
mjöllusen lever på undersidan av bladen, oftast
på de äldre lågbladen. En fullvuxen mjöllus är
cirka 1,5 mm lång, och kroppen är gulaktig. Vita
flygaren är vit. De här två insektarterna håller
vingarna olika: mjöllusens vingar lutar mera
och är närmare kroppen, vilket gör att den ser
smalare ut än vita flygaren.
Bomullsmjöllusens ägg är ovala och 0,2 mm
långa. Om det finns mycket ägg, kan man
ibland urskilja grupperna av ägg med blotta
ögat. De ser ut som ljus- eller brungrått damm.
Bomullsmjöllusens ägg är ljust gulgröna. Växt-

husmjöllusens ägg är också till en början ljusa,
men 2-3 dagar efter äggläggningen blir äggen
bruna. Mjöllusens puppor är mindre än 1 mm
långa, platta och gulgröna. Växthusmjöllusens
puppor är i allmänhet vita. Pupporna har också
olika form. Växthusmjöllusens puppa har högre
kanter än bomullsmjöllusens. Dessutom kantas
vita flygarens puppa i allmänhet av vaxtrådar.
Livscykelns längd från ägg till fullvuxen
bomullsmjöllus beror på temperaturen och
värdväxten. Vid temperaturer under 10 °C stannar de yngre stadiernas utveckling upp.

Värdväxter och skador
Bomullsmjöllusens värdväxter är bland andra
julstjärna, gerbera, begonia, krysantem,
kinaros, gurka, tomat och paprika. Om mjöllössen förekommer i stort antal gulnar bladen,
och tillväxten försämras till följd av sugningen.
De vuxna mjöllössen och larverna avsöndrar
honungsdagg, som främjar tillväxten av mjöldaggssvamp och sotsvamp på bladens ytor.
Svamparna försämrar växternas assimilationsförmåga och sänker blommornas försäljningsvärde samt ökar arbetet med att sortera frukter
och grönsaker. Värre än de här skadorna är dock
att mjöllusen sprider virus. Man känner till att
mjöllusen kan sprida 60 olika virus, av vilka
de värsta är virussjukdomarna tomato yellow
leaf curl virus på tomat (TYLCV) och cucumber
yellow stunting disorder på gurka (CYSDV).
Bomullsmjöllusens så kallade biotyp B orsakar
förutom ovannämnda skador också fysiologiska
störningar med sitt sugande. Störningarna leder
till exempelvis till missbildad tillväxt eller på
gurkväxter silverglänsande blad eller på tomat
mognar frukterna vid olika tidpunkter.
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Förhindrande av spridning av
bomullsmjöllus
Bomullsmjöllusen är allmän på varmare områden av jordklotet. Permanenta förekomster på
EU-området finns i Medelhavsländerna. I Mellaneuropa förekommer den i växthus. Mjöllus
får inte förekomma på växter som är till salu.
Finland är skyddsområde i fråga om mjöllus. På
skyddsområde måste spridning av mjöllusen
förhindras och förekomster bekämpas. Sticklingar och plantor av begonia, julstjärna, kinaros
och fikus som kommer från EU-området till
Finland för yrkesmässig odling måste ha växtpass med anteckningen ZP (ZP= zona protecta),
som betyder skyddsområde. Användning av
ZP-växtpass förutsätter att produktionsplatsen
är fri från mjöllus. Det är skäl att granska alla
växtpartier som levereras till odlingen innan de
flyttas in i växthusen. Det lönar sig att använda
gula limfällor både för att observera förekomsten och för att bekämpa vuxna bomullsmjöllös. Då förekomst av den här typen av skadeinsekt har observerats måste det utredas om
det är fråga om mjöllus eller växthusmjöllus.

Ansökan om ersättning
Odlaren får ersättning från statliga medel för
kostnaderna och de ekonomiska förlusterna till
följd av beslut om bekämpning av en växtskadegörare som skall utrotas. Ersättningen söks
från Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Tilläggsinformation:
■■ Evira, enheten för växthälsa
■■ ELY-centralernas växtinspektörer
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Eftersom bomullsmjöllusen är en växtskadegörare som skall utrotas, ger växtskyddsmyndigheterna odlaren eller växtsäljaren ett skriftligt
bekämpningsbeslut. Det kan bestämmas att de
angripna växterna skall förstöras och växthuset
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Bomullsmjöllusen är en växtskadegörare som
skall utrotas. Vid upptäckt eller misstanke
om förekomst skall växtinspektören vid ELYcentralen eller växtinspektören vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira ofördröjligen kontaktas.
Växtinspektören granskar platsen där mjöllusen
observerades och utreder förekomsten av
bomullsmjöllus.

rengöras. Dessutom kan det bestämmas om bekämpningsbehandlingar av växterna. Angripna
växter får inte föras bort från odlingen eller
lagerplatsen förrän bomullsmjöllusen har bekämpats. Det har uppkommit stammar av bomullsmjöllusen som är resistenta mot växtskyddsmedlen. Bekämpningen av bomullsmjöllusen
försvåras också av att parasitinsekterna inte är
lika effektiva vid bekämpning av bomullsmjöllus som vid förekomst av växthusmjöllus. Under
gynnsamma förhållanden förökas bomullsmjöllusen snabbt, och då går det inte mera att med
bekämpningsåtgärder utrota den, utan alla
växterna måste röjas bort och förstöras.
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