Tallvedsnematod
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle
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Tallvedsnematod i mikroskop.

Långhorningar sprider tallvedsnematoder från träd till träd.

Skog som förstörts av tallvedsnematoder i USA.

Tallvedsnematoden är en mikroskopiskt liten rundmask som orsakar
stor förstörelse i tallskogarna. Den är en farlig växtskadegörare. Om
man upptäcker den eller misstänker att den förekommer ska observationen utan dröjsmål anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket Evira.
Med tanke på skogsbruket är det ytterst viktigt att hindra skadegöraren från att spridas till vårt land. Tallvedsnematoden sprids via barrvirke och träemballage. I Finland har tallvedsnematoden hittats i importerat virke och träemballage, men i naturen har den inte påträffats.

VÄRDVÄXTER
Tallvedsnematoden kan leva i flera olika barrträd,
bland annat tall, gran, ädelgran och lärkträd. Skador har dock förekommit endast på tallar.
UTBREDNING

KÄNNETECKEN
Tallvedsnematoden är en mikroskopiskt liten, cirka en millimeter lång rundmask. Den kan inte
upptäckas med blotta ögat.
SKADOR
Då tallvedsnematoderna förökar sig täpper de till
trädets kådkanaler. Då kådproduktionen försämras blir trädet utsatt för många olika skadeorganismer.
Barren på ett träd som är angripet av tallvedsnematod gulnar eller blir rödbruna. Ett angripet träd
påminner mycket om ett träd som dött av torka,
då barren ännu sitter kvar.
LIVSCYKEL OCH SPRIDNING
Tallvedsnematoden sprids från träd till träd via
långhorningar (Monochamus spp.). Inne i trädet
överförs tallvedsnematoderna till en fullvuxen
långhorning som kläcks ur en puppa.
Långhorningen kommer ut ur trädet och sprider
tallvedsnematoder, då den lägger ägg i döende
barrträd och i barrvirke eller då den äter unga
skott på barrträd.
Under svala förhållanden kan tallvedsnematoderna leva i barrträdens toppar i flera år utan
att orsaka symtom. Tallvedsnematoden använder
bland annat blånadssvampens mycel som näring.
En torr och varm sommar är gynnsam för nematodernas förökning.
Tallvedsnematoden och långhorningar som sprider dem sprids via barrvirke och träemballage av
barrvirke i internationell handel.

Tallar förstörda av tallvedsnematoder i Portugal.
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FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING SAMT
BEKÄMPNING
Det är svårt att bekämpa tallvedsnematoden i
skogen. Därför är det mycket viktigt att hindra
tallvedsnematoden från att spridas till skogarna.
Av denna orsak finns det vissa importbegränsningar för barrväxter och barrvirke.
Om tallvedsnematoder upptäcks, ger växtskyddsmyndigheterna ett skriftligt beslut om bekämpning av skadegöraren.
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Om tallvedsnematoder misstänks förekomma i
växande träd, barrvirke, träemballage eller trädplantor som ska föras in i landet, måste misstanken ofördröjligen anmälas till Evira. En växtinspektör gör en inspektion och tar prover för att
utreda förekomsten av tallvedsnematoder och
bekämpningsbehovet.
Också utomeuropeiska arter av tallvedsnematodens vektor långhorningen är farliga växtskadegörare. Om långhorningar eller deras larver
upptäcks eller misstänks förekomma i importerat
virke eller emballage, måste detta utan dröjsmål
anmälas till Evira.
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Tallvedsnematoden är en endemisk art i Nordamerika. Tallvedsnematoden förekommer i Kanada, USA, Mexiko, Japan, Kina, Taiwan och Sydkorea. I Europa förekommer tallvedsnematoden i
Portugal, även på Madeira.

