Anoplophora chinensis
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A. chinensis Förster

Livscykel för A. chinensis: Honan lägger cirka sjuttio ägg, ett och ett, under trädets bark nära roten. Ur ägget kläcks en larv som
äter tunnlar i stammen eller i en grov gren och förpuppar sig där. Den fullt utvecklade långhorningen, som kläcks ur puppan,
gräver sig ut ur trädet och lämnar efter sig ett utgångshål och en hög med spånor.

Asiatisk långhorning A. chinensis är en stor skalbagge som skadar lövträd
och buskar. Den här långhorningen är en farlig växtskadegörare. Om man
upptäcker den eller misstänker att den förekommer ska observationen
utan dröjsmål anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Den sprids
med lövträd från land till land. Risken är speciellt stor när det gäller
plantor av japansk lönn (Acer palmatum) som produceras i stora mängder
i Kina. I Finland har A. chinensis inte påträffats.

UTBREDNING
Det naturliga utbredningsområdet för A. chinensis är Kina, Japan och andra sydostasiatiska länder. I Europa förekommer den här långhorningen
endast i Italien. Enstaka observationer har gjorts
i många andra europeiska länder, bl.a. Nederländerna, Storbritannien och Schweiz.
KÄNNETECKEN
A. chinensis är en stor skalbagge. Den är 2,5–3,5
centimeter lång och har dessutom långa svartljusrandiga känselspröt som kan vara upp till två
gånger så långa som själva skalbaggen. Täckvingarna är glänsande svarta med flera små, vita
prickar.
Äggen är ovala, avsmalnande och en halv centimeter långa, gräddvita eller gulbruna.
En fullt utvecklad larv kan vara upp till fem centimeter lång, den saknar ben och är gräddvit.
SKADOR
Det tydligaste tecknet på A. chinensis är ett runt
utgångshål där en skalbagge har kommit ut ur
stammen nära trädets rot eller i rötter som syns
ovanför marken. Utgångshålet har en diameter
på 0,5–1 centimeter.
Andra tecken man ska ge akt på är växtsaft som
sipprar ut från ett äggläggningshål, som är en
T-formad skåra i stammen nära trädets rot eller
spånor vid roten.
Larverna orsakar stor skada genom att äta av
märgen och kärlsträngen i stammens nedre del.
Den stora larven äter grova tunnlar. Trädet försvagas och blir lätt utsatt för sjukdomar och kan skadas av vinden.
LIVSCYKEL OCH SPRIDNING
A. chinensis har en livscykel av varierande längd
beroende på klimatet. I Asien tar utvecklingen av
en generation ett eller två år, i Europa längre tid.

Honan lägger ägg under barken via en T-formad skåra som
den gnagt med sina mundelar.

Honan lägger cirka sjuttio ägg, ett och ett, under barken nära roten. Ur ägget utvecklas en larv
som växer till full storlek inne i stammen, där den
förpuppar sig. Långhorningen, som kläcks ur puppan, gräver sig ut ur stammen.
A. chinensis sprids med växter från land till land.
Ägg, larver eller puppor kan finnas gömda under
barken i plantor, prydnadsväxter eller bonsaiträd.
Speciellt uppmärksam ska man vara på plantor av
japansk lönn, som odlas i stora mängder i Kina
och importeras via andra EU-länder även till Finland.
FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING SAMT
BEKÄMPNING
Importerade värdväxter, speciellt japansk lönn,
ska granskas noggrant så att eventuella långhorningar upptäcks. Om A. chinensis upptäcks, ger
växtskyddsmyndigheterna ett skriftligt beslut om
bekämpning av skadegöraren.
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Alla observationer av och misstankar om A. chinensis ska utan dröjsmål anmälas till Evira. Skalbaggen ska tas till vara till exempel i en glasburk
så att den kan identifieras. Anmälan till Evira ska
också göras, om skalbaggars utgångshål eller
andra symtom som tyder på långhorningar upptäcks på stammarna av importerade växter.
En växtinspektör undersöker observationsplatsen
och utreder förekomsten av A. chinensis och bekämpningsbehovet.
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Värdväxter för A. chinensis är många lövträd och
buskar, till exempel lönn, björk, hassel, vide, alm,
hagtorn och ros. Värdväxter kan också vara vissa
fruktträd: äppelträd, päron, körsbär, plommon och
citrusträd.
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